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 االحتالل لن 

يطــــــــــول .. 

ذكرى وعد 
بلفور املشؤوں ..

وعد من ال ميلك 
ملن  ال يستحق 

يــدشــن إعـــــادة تــشــغــيــل مــحــطــة كــهــربــاء رأس كتنيب 
ويـــــــزور املـــيـــنـــاء ويــفــتــتــح مــنــظــومــة الــــرقــــابــــة األمــنــيــة 
اإللــــيــــكــــتــــرونــــيــــة ويـــلـــتـــقـــي قـــــيـــــادة الـــســـلـــطـــة احملـــلـــيـــة

الرئيس صالح الصماد في روزنامة مشاريع استراتيجية: 

قائد املنطقة العسكرية الرابعة : اللواء الركن محمد العاطفي :

اليمن سيواصل وثبته العسكرية 
والشعبية  حتى االنتصار على 

قوى الغزو واالرتزاق

ما بني االغتياالت والسجون 
السرية.. واألطماع 

االستعمارية

أبناء اجلنوب اليمني..
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يدك  مطار امللك خالد في الرياض

�شهيد 
وجريح بـ

غارة لطريان 
العدوان خالل 

اأ�شبوع H2 بـــــــــــــر�ـــــــــــــان

 مذبحة �ــبرى للمرتزقة بنهں
 وقاهر 2M في الظهران  وتطهير جبل استراتيجي بتعز 

وعمليات هجومية تقطع دابر املنافقني باجلوف وشبوة
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الثالث��ة  الع�سكري��ة  املنطق��ة  اأقام��ت 
حفل تخ��رج عدد م��ن وحداته��ا الع�سكرية 
بح�سور اللواء الرك��ن مبارك امل�سن ع�سو 
املجل���س ال�سيا�س��ي الأعلى ووزي��ر الدفاع 
الل��واء الركن حممد نا�س��ر العاطفي وعدد 
م��ن القيادات الع�سكري��ة يف املنطقة الثالثة 

ووزارة الدفاع.
ونف��ذت الوح��دات الع�سكري��ة يف املنطقة 
الع�سكري��ة الثالثة من��اورة ) الوف��اء للقادة 
اللتح��اق  مبا�سرته��ا  موؤك��دة  ال�سه��داء( 
بجبه��ات املواجه��ة مع الع��دو يف كل خطوط 

النار.
وخ��ال كلمة له اأك��د وزير الدف��اع اللواء 
الرك��ن حمم��د نا�س��ر العاطف��ي اأك��د ان هذه 

املرحل��ة ت�س��كل منعطف��ا حا�سم��ا يف تاري��خ 
اليم��ن واملنطق��ة وت�ستدعي وثب��ة ع�سكرية 
و�سعبية متوا�سلة حتى النت�سار على قوى 

الغزو والرتزاق.
واأ�س��اف الل��واء العاطف��ي اأن املوؤ�س�س��ة 
ال�سعبي��ة  واللج��ان  والأمني��ة  الع�سكري��ة 
ي�سكلون اليوم طوق النجاة للبلد وال�سخرة 
ال�سلبة التي تتحطم عليها مطامع اال�ستعمار 
اجلدي��دة، فيم��ا حي��ا املقاتل��ن البوا�س��ل يف 
خمتلف اجلبهات من ابطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة و�سك��ر للقي��ادة ال�سيا�سي��ة دعمها 

الالحمدود للموؤ�س�سة الع�سكرية.
ب��دوره اأك��د الل��واء مب��ارك امل�س��ن ع�سو 
املجل���س ال�سيا�س��ي االأعل��ى يف كلمة له خال 

احلف��ل اأن ه��ذه الوح��دات الع�سكري��ة متثل 
رافد جديدا للمقاتلني يف اجلبهات على طريق 

مواجهة ت�سعيد العدوان.
وحث امل�سن منت�سب��ي املنطقة الع�سكرية 
مهاراته��م  عك���س  �س��رورة  عل��ى  الثالث��ة 
وتدريباته��م الع�سكري��ة جه��دا قتاليا ي�سنع 
امليداني��ة وي�س��ارك البط��ال يف  املتغ��رات 
اجلبهات ملحمة التحدي والثبات وال�سمود 

الأ�سطوري.
اإلى ذلك لفت اللواء امل�سن اإلى اأن النتماء 
الوطن��ي والع�سك��ري لليم��ن يتج�س��د ح��ن 
نخو�س ماحم البطولة وال�سرف مع الغزاة 
واأذنابه��م ولي���س حت��ت راياته��م كم��ا يفعل 
البع�س يف خيانة �سريحة للثوابت الوطنية. 

خالل حضوره تخرج دفعة جديدة في املنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد العاطفي :

الـــــيـــــمـــــن ســــــيــــــواصــــــل وثـــــبـــــتـــــه الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والــــشــــعــــبــــيــــة
خا�س احلقيقة/ حلج/ حـــــــتـــــــى االنـــــــــتـــــــــصـــــــــار عـــــــلـــــــى قـــــــــــــوى الــــــــــغــــــــــزو واالرتــــــــــــــــــــــزاق

جميل املقرمي 
قام قائد املنطقة الع�سكرية الرابعة اللواء 
عبد اللطي��ف املهدي برفقة عدد من القيادات 
الع�سكري��ة بزيارة مواقع اجلهاد واملواجهة 
يف حمافظ��ة حل��ج لالط��الع ع��ن ق��رب عل��ى 
تط��ورات املواجهات وتفق��د املرابطني هناك 
من رجال اجلي�س واللجان ال�سعبية ومعرفة 
م�ستوى ترتيباتهم الع�سكرية املختلفة ، ويف 
الزي��ارة اأكد قائد املنطقة الع�سكرية الرابعة 

اللواء املهدي 
اأن مع��ارك اجلي�س واللج��ان ال�سعبية لن 
تتوق��ف حتى ط��رد الغ��زاة واملحتل��ن واأن 
اأبناء حمافظة حل��ج �سيلعبون ول�سك دورا 
ب��ارزا يف ه��ذا ال�سي��اق واأ�س��اف املهدي » ل 
ميك��ن اأن تنطل��ي خمطط��ات الحت��الل على 
ابن��اء املحافظ��ة اأو غرها وهذا م��ا يجعلنا 
عل��ى ثق��ة اأن املحت��ل �سيط��رد والدول��ة بكل 
ثقله��ا واإمكانياتها املتاح��ة �ستكون ال�سند يف 
تطه��ر املحافظ��ة وغرها من دن���س الغزاة 

واملحتلن » ..
كم��ا نقل قائ��د املنطقة للمرابط��ن وقيادة 
حمافظ��ة حلج حتايا قائد الث��ورة واملجل�س 
ال�سيا�س��ي الأعل��ى ، ه��ذا وكان يف ا�ستقب��ال 
قائ��د املنطق��ة الع�سكري��ة الرابع��ة حماف��ظ 
ال�سبيح��ي  جري��ب  اأحم��د  حل��ج  حمافظ��ة 
ومدي��ر اأم��ن املحافظة العميد حمم��د �سالح 
العط��ري وعدد م��ن مدراء عم��وم املديريات 
والوجاه��ات االجتماعي��ة وال�سيا�سية ، وقد 

عرب اأجمعهم عن �سكرهم للجهود املبذولة من 
قيادة املنطقة الع�سكرية الرابعة موؤكدين اأن 
ال تنازل عن حق حترير االر�س واال�ستقال 
واأن م��ن امل�ستحي��ل اأن ي�ستم��ر اأو يط��ول 
الن�سالخ باملحافظة عن الوطن والعودة بها
قاع��دة ع�سكرية للغ��زاة اجلدد وملن يقف 

خلفهم ... 
املنطق��ة  قائ��د  جم��ع  ال��ذي  اللق��اء  ويف 
الع�سكري��ة الرابع��ة بقي��ادة املحافظ��ة اأك��د 
يف  املحافظ��ة  اأن  جري��ب  اأحم��د  املحاف��ظ 
اجزائه��ا الوا�سعة والواقع��ة حتت �سيطرة 
الحتالل تعي�س و�سعا �سيئا بفعل ممار�سات 
وانته��اكات ق��وى الغ��زو والرت��زاق وق��ال 
حماف��ظ املحافظة » اإن �سمت اأبناء حمافظة 
توافده��م  واإن  يط��ول  ل��ن  ال�سرف��اء  حل��ج 
لاللتحاق باأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبية 
م�ستمر ولن يتوق��ف، فا ميكن العي�س حتت 
وطئ��ة الحتالل الإماراتي والأمريكي مطلقا 

 ..«
اأركان ح��رب الل��واء 119 العقي��د ج��ال 
موا�سل��ة  عل��ى  ب��دوره  �س��دد  ال�سبيح��ي 
ال�سم��ود واإدام��ة الن�سال واأ�س��اف علينا » 
جت��اوز كل اخلاف��ات ومواجه��ة امل�سارات 
امل�سبوهة يف ه��ذه املرحلة اخلطرية واملهمة 
اخلط��ر  اأن  باعتب��ار   ، اليم��ن  تاري��خ  م��ن 

�سي�سرب اجلميع دون ممايزة » 
اإلى ذل��ك اأكد مدير ع��ام مديرية املقاطرة 
عبدالغن��ي احلميدي اأن » الرادة والعزمية 
املتما�سكة هي ما يقرب ال�سعب من النت�سار 

«
وفيم��ا يخ���س م�سارك��ة اأبن��اء املقاطرة 
اأ�سار احلميدي اإلى اأن املديرية التي �ساركت 
يف ك�س��ر الغزو العثم��اين والربيطاين ال ميكن 
ملحم��ة  يف  جدي��دة  �سط��ور  ت�سي��ف  اأن  اإال 
التح��رر الوطني احلالي��ة وبالتعاون مع كل 

اأحرار املحافظة ...

قائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن عبداللطيف املهدي من ثكنات املواجهة مبحافظة حلج :

 االحتــــــــــالل لـــــــــــــــن يطــــــــــول .. 

اأطلق��ت الق��وة ال�ساروخي��ة للجي���س واللج��ان 
ال�سعبية  م�ساء اأم�س ال�سبت �ساروخ بالي�ستي على 

مطار امللك خالد الدويل  بالريا�س.
 واأو�سح م�س��در بالقوة ال�ساروخي��ة اأن القوة 
ال�ساروخي��ة ا�ستهدف��ت ب�س��اروخ بالي�ست��ي بعيد 

املدى بركان 2H مطار امللك خالد الدويل.

 واأف��اد امل�سدر ب��اأن ال�س��اروخ بركان ت��و ات�س 
اأ�س��اب هدفه بدقة عالية يف مط��ار امللك خالد الدويل 

بالريا�س.
�س��اروخ  بو�س��ول  الريا���س  �س��كان   واأك��د 
بركان2H وي�سمعون دوي انفجارات متتالية حتى 

اللحظة..

بر�ـان H2  .. يدك  مطار امللك خالد في الرياض
ردًا على جرائم  العدو ان األمريكي السعودي  األخيرة بحق الشعب اليمني

إجناز أمني جديد: ضبط ثالثة 
من أخطر العناصر اإلجرامية التي 

جندها العدوان باحلديدة
اأك��د م�سدر اأمني اأن االأجهزة االأمني��ة واللجان ال�سعبية 
�سبط��ت ي��وم اأم�س ال�سب��ت 15 �سف��ر 1439ه���، ثالثة من 
اأخط��ر العنا�س��ر االإجرامي��ة التي جندها حتال��ف العدوان 
الأمريكي ال�سع��ودي مبحافظة احلديدة.. واأو�سح امل�سدر 
اأن االأجهزة االأمنية بالتع��اون مع اللجان ال�سعبية �سبطوا 
ثاث��ة م��ن العنا�س��ر االإجرامي��ة الت��ي جنده��ا الع��دوان 
لت�سكي��ل خايا اإجرامي��ة تعمل لزعزعة االأم��ن و اال�ستقرار 
مبحافظ��ة احلديدة.. واأ�سار امل�سدر اإل��ى اأن هذه العنا�سر 
كان��ت تقوم مبهم��ة ر�سد مواقع اجلي���س واللجان ال�سعبية 
�سخ�سي��ات  ع��ن  معلوم��ات  وجم��ع  اإحداثي��ات  وحتدي��د 
والتغري��ر بال�سباب وجتنيده��م يف �سفوف العدوان.. ولفت 
امل�س��در اإل��ى اأن العنا�سر الثاثة يعت��ربون عنا�سر قيادية 
يف ث��اث خايا عملت عل��ى خدمة العدوان وتنفي��ذ اأجندته 
االإجرامية يف احلديدة.. واأك��د امل�سدر اأن االأجهزة االأمنية 
واللج��ان ال�سعبية لن تتوانى يف متابعة ومطاردة العنا�سر 
االإجرامي��ة اأينما وجدت حتى يت��م الق�ساء عليها وتخلي�س 

الوطن من اأعمالها التخريبية.

د�سن الأخ �سالح ال�سماد رئي�س املجل�س ال�سيا�سي 
الأعل��ى اأم���س ال�سبت اإع��ادة ت�سغيل حمط��ة كهرباء 
راأ���س كتني��ب اإيذان��ا بت�سغيله��ا وو�س��ول اأول دفعة 
م��ازوت.. وخال االإفتتاح الذي ح�س��ره نائب رئي�س 
ال��وزراء لل�سوؤون القت�سادية الدكتور ح�سن مقبويل 
ووزير الكهرب��اء والطاقة املهند���س لطف اجلرموزي 
املنطق��ة  وقائ��د  الهي��ج  وحماف��ظ احلدي��دة ح�س��ن 
الع�سكري��ة اخلام�س��ة الل��واء يو�س��ف امل��داين .. عرب 
الرئي���س ال�سماد عن ارتياحه باإع��ادة ت�سغيل حمطة 
كهرب��اء راأ�س كتنيب مبا ميكن موؤ�س�س��ة الكهرباء من 
اإعادة خدمة التيار الكهربائي للمواطنني باحلديدة .

واأ�س��ار اإلى اأن اإعادة ت�سغي��ل حمطة كهرباء راأ�س 
كتني��ب بع��د انقط��اع خ��ال الف��رة املا�سي��ة، ميثل 
انت�س��ارا جديدا من االنت�سارات الت��ي يحققها اليمن 
�سواء يف املجال الع�سكري اأو يف اإعادة البنية التحتية 
الت��ي دمره��ا وال زال حتال��ف الع��دوان ال�سع��ودي 
االأمريك��ي.. وخ��ال زيارته ملحافظ��ة احلديدة اطلع 
الرئي���س ال�سم��اد ومرافقوه على �س��ر العمل مبيناء 
احلديدة والتدم��ري الذي حلق به ج��راء اال�ستهداف 
املمنه��ج واملتعم��د م��ن قبل ط��ران الع��دوان ملرافق 

املين��اء املختلف��ة به��دف توقفه ع��ن العم��ل ملعرفتهم 
الأكي��دة باأن��ه ال�سري��ان الرئي�س��ي لل�سع��ب اليمن��ي 
بال��واردات من امل��واد الغذائية واالأدوي��ة ..وا�ستمع 
الأخ �سال��ح ال�سماد م��ن قيادة املين��اء على �سجالت 
احلركة واأعمال التقييم الدائمة التي جتريها االإدارات 
املخت�سة وم�ست��وى املعاجلات التي اتخذت يف �سبيل 
حتجيم واحتواء االأ�سرار الناجمة عن العدوان على 
املين��اء ..وافتتح الرئي���س ال�سماد منظوم��ة الرقابة 
االأمني��ة االليكروني��ة بامليناء والدور املن��اط بها يف 
تعزي��ز الرقابة على الواردات وحم��اوالت االخراق 

الت��ي امل�ستهدف��ة من قب��ل حتالف الع��دوان مبختلف 
اأ�سكالها الع�سكرية منها واحلد من هذه االخراقات .

اإل��ى ذلك التقى رئي���س املجل���س ال�سيا�سي الأعلى 
قي��ادة ال�سلط��ة املحلية مبحافظة احلدي��دة بح�سور 
نائ��ب رئي�س ال��وزراء لل�س��وؤون القت�سادي��ة ووزير 
الدف��اع الل��واء الركن حمم��د نا�سر العاطف��ي ووزير 
الإدارة املحلي��ة علي بن علي القي�س��ي وقائد املنطقة 
الع�سكرية اخلام�سة ورئي�س هيئة االإ�سناد اللوج�ستي 
اللواء علي الكحالين.. ناق�س اللقاء اجلوانب املتعلقة 
ب�سر العم��ل باملحافظ��ة ب�سورة عام��ة واملهام التي 

تق��وم به��ا يف �سبيل تخفي��ف معان��اة املواطنني جراء 
ا�ستمرار العدوان واحل�سار وتداعياته الكارثية على 
اأبن��اء ال�سع��ب اليمني ب�سكل ع��ام وحمافظة ب�سورة 
خا�سة..وح��ث الرئي���س ال�سم��اد على تعزي��ز االأداء 
وا�ستم��رار ال�سم��ود يف مواجه��ة الع��دوان .. وقال » 
الن�سر قادم ل حمالة طال الزمن اأو ق�سر مهما متادى 
الع��دوان يف غطر�سته وطغيانه عل��ى ال�سعب اليمني 
».. واأ�س��اد رئي�س املجل���س ال�سيا�سي الأعلى ب�سمود 
اأبن��اء اليم��ن الذي��ن ه��م ال�س��اح االأم�س��ى واالأقوى 
للت�سدي للعدوان واإف�س��ال خمططاته التي ت�ستهدف 
اليم��ن اأر�سا واإن�سان��ا مهما تكالب علي��ه الأعداء وما 
ا�ستخدم��وه وي�ستخدمون��ه �س��ده من اأ�سلح��ة فتاكة 

طالت احلرث والن�سل .
وكان حمافظ��ة احلدي��دة ق��د رح��ب بزي��ارة 
رئي���س املجل���س ال�سيا�سي الأعل��ى .. م�ستعر�سا 
�سري عمل قيادة املحافظ��ة وتعاطيها مع خمتلف 
ال�سعوب��ات الت��ي فر�سه��ا الع��دوان واحل�س��ار 
وما حل��ق باأبناء حمافظ��ة احلديدة م��ن اأ�سرار 
وخا�س��ة م��ا يتعلق بالطاق��ة الكهربائي��ة واملياه 

وغرها من مقومات احلياة .

الرئيس صالح الصماد في روزنامة مشاريع استراتيجية: يدشن إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب 

ويزور امليناء ويفتتح منظومة الرقابة األمنية االليكترونية ويلتقي قيادة السلطة احمللية

> محافظ محافظة حلج  أحمد جريب: أن احملافظة في اجزائها والواقعة حتت سيطرة االحتالل تعيش وضعا سيئا 
بفعل ممارسات وانتهاكات قوى الغزو واالرتزاق

> أركان حرب اللواء 119 العقيد جالل الصبيحي : شدد بدوره على مواصلة الصمود وإدامة النضال وأضاف علينا » 
جتاوز كل اخلالفات ومواجهة املسارات املشبوهة في هذه املرحلة اخلطيرة واملهمة من تاريخ اليمن ، باعتبار أن 

اخلطر سيضرب اجلميع دون ممايزة »

> مدير عام مديرية املقاطرة عبدالغني احلميدي :« االرادة والعزمية املتماسكة هي ما يقرب الشعب من االنتصار »
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تقرير_ ع�سكري
اأ�س��ود اجلي�س واللجان ي�سطادون مئ��ات القادة الع�سكرين ولي�س 
قائ��د او اثن��ن او ع�س��ره يف ال�سهر الواح��د هذه طبيع��ة املعركة التي 
احكم �سيطرتها رجال اجلي�س واللجان ال�سعبية .. قادة قتلى وجرحى 
وا�س��رى م��ن املرتزقة والغ��زاة يف اجلبه��ات ولكن تقريرن��ا اليوم هو 
ع��ن اعداد القتل��ى القادة املرتزق��ة ال�سمان وهنا وقف��ة �سكر وحمد هلل 
الكامن��ة يف حكمته الإلهية التي تنتزع ارواح قادة الرتزاق والرهاب 
ورعاته��م ” الغزاة” من اج�سادهم ب��ان يكون قادتهم عربه �سوداء ملن 
يعت��رب واحل�ساد اال�سود واملرير الذي ال ينته��ي اال باخر روح قيادي 
غ��ازي او ارهاب��ي او مرت��زق هكذا �سريع��ة اهلل كفيلة مبح��و وح�سية 
الغ��زو واالرهاب والثاأر للمظلومني وامل�ست�سعف��ني، ومن اآمن باهلل ثم 
بق�سيت��ه والوطن ما خ��اب و�سينت�سر .فلن يتحّمل الغ��زاة واملرتزقة 
اخلا�سري��ن ه��ذا املخا���س االلي��م ال��ذي ي�سهره��م بحميم��ه ؟ ان هذه 
الولدة الع�سكري��ة ال�سرعية والطبيعية اليمنية القوية لوطن و�سعب 
عزيزين تع�سر العامل من امعائه لأنها الولدة ال�سحية التي هي ا�سبه 

باملعجزة خلروجها من رحم ت�سحيات عظيمه و مقد�سه …
م��ن املي��دان.. تختفي قي��ادات ال�سف الول للغ��زاة واملرتزقة على 

ادي��ن رجال اجلي���س واللج��ان وكاأن املو�س��م الع�سكري  اي��دي احل�سّ
مو�س��م �سي��د ال�سم��ان يذهبون م��ع �سياطينه��م يف قبوره��م املفتوحة 
وال ل�س��ان ي�س��األ عنهم او قل��ب يحزن عليهم بل اللعن��ة ختمت م�سرية 
حياته��م ال�س��وداء.. حيث ك�س��ف االعام االعامي وم��ن خال اجلمع 
الح�سائ��ي ال��ذي قمنا به عن م�سرع 572 قائ��د ع�سكري كبري بدرجة 
قائ��د لواء وقائد عمليات م�سرتكه وقائ��د كتيبه وقائد �سرّيه حيث لقوا 
م�سرعه��م يف 46 معرك��ه كب��ره و113 ت�سلل ب14 جبه��ه ابرزها نهم 
واملخ��ا واجلوف وتعز و�سبوه و�سرواح خال �سهر اكتوبر وبيومي1 
و2 من �سه��ر نوفمرب اجلاري.. وهذه تعد اكرب واق�سى خ�سائر �سهريه 
يتكبده��ا املرتزقة بقيادات ال�سف الول امليداين بعام 2017 بل وا�سده 
�سه��ور2017 دموي��ًة لق��ادة ال�س��ف االول باملرتزقة خ��اف اخل�سائر 

االألفية من املقاتلني املرتزقة �سواء قتلى او جرحى او ا�سرى ....
�س��ّكل �سق��وط ق��ادة املرتزق��ة م��ن ال�س��ف االول �سدم��ه مرعب��ه 
وخ�سو�س��ا به��ذا الع��دد الكب��ري وب�سه��ر واح��د ان��ه انهي��ار ع�سكري 

متدحرج وعميق يف �سفوفهم يوؤ�سر على 
التف��كك الكّل��ي حي��ث حتول��ت ه��ذه اخل�سائ��ر النخبوية ال��ى عامل 
�سغ��ط نف�س��ي ومعن��وي وعمليات��ي موؤثر و ق��وي على الغ��زاة الذين 
يعتم��دون على مرتزقته��م يف املعارك الربيه هذا من جانب. اما االدهى 
واالم��ر ان جيو�س املرتزقة واالرهابيني ا�سبحوا يفتقرون الى القادة 

الع�سكري��ني ذوي اخل��ربة الإدارة املعرك��ة وهذه تعد نقط��ة من نقاط 
التح��ول احلا�سمة يف تفكيك ما تبقى م��ن جيو�س املرتزقة واالرهابيني 
من خال �سرب��ات ع�سكريه مينيه ا�سراتيجي��ة اعتمدت على ا�سلوب 
وتكتي��ك ع�سك��ري جديد لذلك ه��ي �سربات فريده ترج��م ماهية فنون 
احل��رب ال�ستنزافية القاتلة نظرا للعمليات الع�سكرية اجلراحية التي 
ت�ستهدف القمة اي �سفوة القادة الع�سكريني وترك القطيع “املقاتلن 
املرتزق��ة” يف حال��ة تي��ه وتخب��ط يف ميادي��ن املعرك��ة. لن اجليو���س 
ب��دون قاده ت��ذوب يف امليدان كما ي��ذوب الثلج يف ح��ر ال�سيف…اذن 
ه��ذه ال�سربات ال�ساحقة ه��ي واحدة من �سربات عدي��ده نفذها رجال 
اجلي���س واللجان البوا�س��ل ومن خالها حطموا ومزق��وا مكامن القوة 
لدى الغزاة واملرتزقة وحتويل وحداتهم الع�سكرية الى قطعان �ساله 
ي�سه��ل ا�سطيادها ومن املاحظ متام��ا ان اخل�سائر الب�سرية للمرتزقة 
بات��ت مئوية يوميا وهذه كارث��ه ترجم مدى ال�سرر البالغ الذي حلق 
الغ��زاة واملرتزقة ب�سفوف قواته��م ..عموما.. هذه هي احلرب املميتة 
الت��ي ال يربز فيه��ا اال ا�سحاب العقي��دة والثقاف��ة الع�سكرية والروح 
االإمياني��ة الوطني��ة القتالي��ة وينت�س��رون ..�س��ام اهلل رج��ال امليدان 

القد�س. ملوك احلرب 
و�سادة براري الوغى

يف الثالث��ة اعوام وبالثالثة مراحل. ُثالثّية زمن وُثالثّية 
عمل.. دّون ا�سود اليمن جمرياتها ونتائجها بحروف املجد 
والب��اء الع�سكري المي��اين ال�سط��وري ..ر�سموا لوحات 
الجناز والنت�سار بعقي��دة وثقافة تتكلمان بلغة الرادة 
واالمي��ان والعل��م والعم��ل واالخا���س والوف��اء والعزة 
والكرام��ة والت�سحي��ة ..فبع��د ث��اث �سن��وات م��ن حرب 
مدم��ره، اأم�سكت وحدات اجلي�س واللج��ان ال�سعبية زمام 
املب��ادرة ميداني��اً منذ الي��وم االول من املعرك��ة مع جي�س 
الع��دو ال�سع��ودي وحتالف��ه بجبه��ات جي��زان وع�سريان 
وجنران متكن��ت من خال �س��ن االف العمليات الهجومية 
الوقائية والنتقائية واملتقدمة على ال�سيطرة على ارا�سي 
�سعودية بال�سريط احل��دودي جتاوزت م�ساحته االإجمايل 
امل�ساح��ة:  5،200  كيلوم��ر مربع  بق��در م�ساحة البحرين 
�ستة ا�سعاف. ون�سف م�ساحة لبنان. ون�سف م�ساحة قطر 

حتت�سن هذه امل�ساحة مئات القرى واملدن ال�سعودية....
االمر االخ��ر. احلرب مل تاأخذ طاب��ع التوغل الع�سكري 
اليمن��ي ال�سام��ل نتيجة الغطاء اجل��وي النفاث واملروحي 
الذي يحظى به اجلي���س ال�سعودي وحتالفه لذلك ارتكزت 
اخلط��ط الع�سكرية اليمنية على الطابع الهجومي املرحلي 
وم��ن جان��ب التوغ��ل الع�سك��ري باجلغرافي��ا ال�سعودي��ة 
بال�س��كل املري��ح تفادي��ا للخ�سائ��ر الب�سريه الت��ي �ستتاأذى 
منه��ا الق��وات الرّبي��ه اليمني��ة الت��ي ال حتظى ب��اي غطاء 
جوي نهائيا ومن جانب تكبيد اجلي�س ال�سعودي وحتالفه 
االقليمي وال��دويل اف��دح اخل�سائر الب�سري��ة واالليه نظرا 
لتفوق اليم��ن بّرياً تفوق �ساحق وال ميك��ن �سمود اي قّوه 
بري��ه امام ا�سود اجلي�س واللجان ال�سعبية لذلك كان عامل 
اال�ستن��زاف الع�سكري جلي�س الع��دو ال�سعودي وحتالفه 
ه��دف رئي�سي بل جوهر اال�سراتيجي��ة الع�سكرية اليمني 

املطبقة على الر�س بجبهات ما وراء احلدود....
للتذك��ري.. بن��ى اجلي���س ال�سع��ودي خط��نّي دفاعي��ني 
بط��ول 360ك��م اي م��ن منفذ اخل�س��راء »جن��وب جنران 
م��رورًا بظه��ران ع�س��ري »جن��وب منطقة ع�س��ري« وانتهاء 
بال�ساط��ئ البحري ملحافظ��ة املو�سم »جنوب غرب منطقة 
جي��زان«. هذا اخلطني الدفاعيني �ساركت فيها كافة االفرع 
الع�سكري��ة ال�سعودية �سواء الوية الق��وات الربيه املدرع 

وامل�س��اة واخلا�س��ة او الوي��ة احلر���س الوطن��ي املدرعه 
وامل�س��اة واخلا�س��ة او الق��وات اخلا�س��ة الع�سكري��ة او 
الق��وات اخلا�س��ة االأمني��ة ا�ساف��ة ال��ى اال�سن��اد الناري 
ال��رّبي ال�سامل م��ن الوية املدفعية وراجم��ات ال�سواريخ 
ا�سافة الى ال�سن��اد اجلوي والبحري ول نن�سى م�ساركة 
الوي��ة ع�سكري��ه خليجي��ه وعربي��ه وا�سامي��ه يف املعركة 
.هذه الق��وة العدوان املتحالفة �سكلت خطنّي دفاعيني ملنع 
التوغ��ل الع�سكري ال��ربي اليمني ولكنه��ا ُهزمت وتكبدت 

افدح اخل�سائر الب�سرية واالليه...
ك�سف��ت ت�سريحات المر املهفوف حممد بن �سلمان انه 
يجه��ل 90 ��من احلقائ��ق الع�سكرية عل��ى الأر�س. حيث 
حت��دث قبل ا�سه��ر اأن ال�سعودي��ة ت�ستطي��ع اأن جتتث من 
ا�سماه��م “احلوثين” من اليمن باأي��ام ولكن امليدان اثبت 
ان ت�سريح��ات ب��ن �سلمان جمرد فقاع��ات اعالميه �سادره 
م��ت متغطر���س جاه��ل واأحم��ق وق��د اأدرك الي��وم املجرم 
املهزوم ب��ن �سلمان انه خمدوع فتحدث قب��ل ايام كمهزوم 
مداف��ع عن ب��اده اي مل يعد يتحدث بلغ��ة التعايل بل بلغة 
النك�س��ار الع�سك��ري حيث و�سف ا�ستم��رار املعركة بانها 
�ستك��ون له��دف واح��د ال وه��و “من��ع ح��زب اهلل اخ��ر يف 
اليم��ن” وه��ذه اللغة الدفاعي��ة امل�سلول��ة املاأزومه تك�سف 
ان االم��ري املرتع���س اطلع عل��ى حقائق ونتائ��ج ع�سكريه 
�سادم��ه نف�سي��ا ومعنويا لذلك �سارع ال��ى عقد اجتماع مع 
وزراء وروؤ�س��اء اركان جيو���س حتال��ف الغ��زاة لتغطي��ة 
الهزائ��م واخل�سائر ولك��ن الرد اليمني ال�ساح��ق مل يتاأخر 
�س��واء على امل�ست��وى ال�سيا�س��ي من خ��ال ت�سريحات اأ. 
حمم��د عبدال�س��ام الناط��ق الر�سم��ي با�سم ان�س��ار اهلل او 
على امل�ستوى امليداين الذي ترجمه رجال اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة بعمليات ع�سكريه هجومي��ه �ساحقه ا�سافة الى 
قي��ام ق��وات الدف��اع اجل��وي باإ�سق��اط طائرت��ني وي�ساف 
ال��ى ذل��ك قي��ام الق��وة ال�ساروخي��ة باإط��اق �ساروخني 
بالي�ستي��ن .الول ا�سته��دف مع�سك��ر بئر ع�سك��ر بنجران 
والثاين ا�ستهدف مع�سكر اجلربة مبحافظة ظهران مبنطقة 

ع�سر....
قبل ع��ام اأعلنت قيادة اجلي�س واللج��ان تدمري خطوط 
دف��اع اجلي�س ال�سع��ودي باحلدود ب�س��كل نهائي ف�سارعت 

ال�سعودي��ة باإن�س��اء خ��ط دف��اع مبرتزق��ه م��ن اليم��ن و 
ال�س��ودان حي��ث ت�سم��ن خ��ط الدف��اع امل�ستح��دث ال��زج 
بع�س��رات االآالف من املرتزقة يف جنران و ع�سري و جيزان 
. فكان��ت ال�سربة العملياتيه اليمني��ة الأولى اتت مبعارك 
البق��ع حي��ث متكن ا�س��ود اجلي���س واللج��ان ال�سعبية من 
�سح��ق املرتزق��ة وتكبيدهم خ�سائ��ر ب�سريه والي��ه فادحه 
ومبحور قتايل اخ��ر ا�ستهدفتا العمليات الع�سكرية اليمنية 
قل��ب خط الدف��اع امل�ستحدث مبعارك #مي��دي طيلة اأ�سهر 
مت �سح��ق ه��ذا اخل��ط الدفاعي املرت��زق وتكبي��د املرتزقة 
اليمني��ني وال�سودانيني خ�سائ��ر ب�سريه واليه فادحة حيث 
جت��اوز خ�سائ��ر اجلي�س ال�س��وداين ال���� 876 قتيل وجريح 
وعلى راأ�سهم م�سرع قائد القوات ال�سودانية بجبهة ميدي 
قب��ل خم�س��ة ا�سهر ..عموم��ا.. اعتمدت اخلط��ة الع�سكرية 
ال�سعودي��ة على ميدي كمح��ور رئي�سي لتقوية خط الدفاع 
امل�ستح��دث بط��ول اجلبه��ة ال�سمالي��ة وحماي��ة اجلي���س 
ال�سعودي من عمليات اجلي�س واللجان الهجومية واخال 
موازي��ن القوه يف جبه��ات احلدود لكن ب��اءت هذه اخلطة 
بالف�سل والهزمية ومل حتم��ي جنود و�سباط جي�س العدو 
ال�سع��ودي م��ن ن��ران اجلي�س واللج��ان بل اثخ��ن ا�سود 
اليم��ن فيهم قت��ا وجرحا حتى باتوا حدي��ث االعام طيلة 

اال�سهر املا�سية فانهاروا جميعا �سواء غزاه او مرتزقه

انتق��ل النظ��ام ال�سعودي املهزوم ال��ى اخلطة باء حيث 
ح��اول اأن يجعل جبهة #علب بوا�سط��ة املرتزقة اليمنين 
حم��ور هجوم رئي�سي للداخل اليمني باجتاه �سعده وفعا 
�سن املرتزقة مئات الزحوفات باجتاه علب اليمن وحظيت 
بتغطي��ة اعالميه غازيه وارتزاقيه كب��ره و�سلت موادها 
االإعامي��ة الت�سليل��ه ال��ى ان باقم مت ال�سيط��رة عليها من 
قبله��م وان مديري��ة ال�سف��راء مت ال�سيطرة عليه��ا من قبل 
املرتزقة ووالخ ولكن مع مرور االيام واال�سابيع واال�سهر 
اكت�س��ف النا�س انها جمرد اوهام واحام وال واقع لها ابدا 
..بطبيع��ة احلال. اخلطة باء كان��ت اي�سا من اأجل ت�سهيل 
عمليات ع�سكرية غازيه موازيه من اأجل ا�ستعادة الربوعة 
من قب�س��ة اجلي�س واللج��ان ال�سعبية .عملي��ات هجومية 
باملئ��ات نفذه��ا املرتزقة بجبه��ات احلدود كان��ت نتائجها 
عك�سيه و دموية بالن�سبة للغزاة واملرتزقة مما اثار جنون 

النظام ال�سعودي ....
الي��وم يتج��ول الإع��الم احلرب��ي اليمني عل��ى م�سارف 
اأن خ��ط دفاع املرتزقة الذي  #جن��ران يف ر�سالة وا�سحة 

جلاأت اإليه ال�سعودية كحل اخري مل يغري �سيء بل اأنهار
الي��وم وم��ن م�س��ارف مدين��ة جن��ران. رج��ال اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبية يك�سف��ون م�ستوى الهزائ��م واخل�سائر 
الت��ي ناله��ا الغ��زاة واملرتزقة يف مع��ارك املرحل��ة الثالثة 

..حيث وان 
مع��ارك املراحل الثاث هي كاالت��ي: املرحلة االولى:- 
تدم��ري خط الدف��اع االأول للجي���س ال�سع��ودي .. النتيجة 
انت�سار مين��ي �ساحق وهزميه �سعودي��ة مذله ومت اجناز 
املرحل��ة الولى بن�سبة جن��اح 100%..املرحلة الثانية:- 
تدم��ري خط الدف��اع الث��اين للجي���س ال�سعودي....النتيجة 
انت�سار مين��ي �ساحق وهزميه �سعودي��ة مذله ومت اجناز 
املرحل��ة الث��اين بن�سب��ة جن��اح 100% واعلن عنه��ا ناطق 

اجلي�س واللجان ال�سعبية ب�سكل ر�سمي.
املرحل��ة الثالث��ة:- وه��ي املرحل��ة الت��ي جت��ري فيها 
املع��ارك الطاحن��ة من��ذ ا�سهر حي��ث وقود ح��رب بن�سبة 
واله��دف  وال�سوداني��ن  اليمني��ن  املرتزق��ة  م��ن   %70
اال�سراتيج��ي الع�سك��ري اليمن��ي ه��و تدمري خ��ط دفاع 
املرتزق��ة املكل��ف بحماي��ة اجلي���س ال�سع��ودي املنه��ار 
ومن��ع التق��دم الع�سك��ري اليمن��ي ولكن ف�سل��وا وهزموا 
وقارب��ت هذه املرحلة على االنته��اء ويف اخلتام ان ا�سود 
اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة يخو�س��ون مع��ارك طاحنه 
�س��د ع��دوان متف��وق بري��ا وجوي��ا وبحري��ا ورغ��م ذلك 
يحققون انت�سارات وع�سكريه عظيمه ويلحقون بالغزاة 
واملرتزق��ة خ�سائ��ر وهزائم كب��ريه ومل يتقف��وا عند هذا 
احل��د بل �سيطروا عل��ى م�ساحه جغرافي��ة وا�سعه يدرك 
حجمه��ا النظ��ام ال�سع��ودي.. فاحل��رب لي�س��ت ح��روف 
وفل�سف��ه وتنظر و�سرد ان�سائي ومتن��ي واحالم واعمال 
نظري��ات ب��ل ت�سحيات و�سف��ك دماء وفتح ج��راح غائره 
ومعان��اه و�سرب وثبات وتفك��ري وخطط وتكتكيات وعزم 
وارادة واميان واتخاذ قرار .احلرب جتهيز وتنفيذ على 
الر���س.. الع��دو يعمل وينف��ذ وا�سود اجلي���س واللجان 
يعملون وينفذون وكال طرف له ايقاعه الع�سكري فطرف 
يه��زم “الغ��زاة واملرتزقة” وطرف ينت�س��ر باهلل” ا�سود 
ا�سود اجلي�س  اجلي�س واللجان” ..عموما.. فبعد �سبط 
واللج��ان م�سنع العمليات الع�سكري��ة يف املرحلة الثالثة 
بتمزيق خ��ط دفاع املرتزقة احلام��ي للجي�س ال�سعودي. 
ترقب��وا اإيقاع توغل ع�سك��ري ميني مرحلي كبر و�سادم 
للنظ��ام ال�سع��ودي الذي ب��ات يعي�س كابو�س��ا مرعبا من 

املفاجاأة الع�سكرية اليمنية املقبلة...

تقرير وقراءة : اأ.اأحمد عاي�ض اأحمد

ب�� تعز و نهم معارك دموية وتكتيكات قاتلة .... ابطالها ملوك 
��ون عليهم  احل��رب ي�سط��ادون مرتزق��ة الغ��زاة بده��اء وينق�سُّ
بوح�سي��ة.... اإنها احل��رب العادلة تطب��ق قوانينها على الر�س 
ب��ا �سقف.. يف جبال تعز و تال نهم يتح��دث فيها املحاربون كًا 
بلغت��ه.. يف �سوء النه��ار و دم�س الظالم يب��داأ تقريرنا الع�سكري 
اال�س��د دموي��ة واالق�س��ى خ�سائ��ر ملرتزق��ة الغ��زاة باالأ�سب��وع 
االخ��ري م��ن ال�سه��ر العا�س��ر لع��ام2017... انها ماح��م حربية 
اعتم��دت عل��ى العقل احلرب��ي وال�سواع��د الفتاكة الت��ي يت�سلح 
به��ا ا�سود اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة البوا�سل يف متزيق الغزاة 
واملرتزقة با رحمة... مقاتلون خفيفو احلركة .. يفتكون بالعدو 
مبك��ر وده��اء.. اي حياة �ستبق��ى للمرتزقة والغ��زاة بعد هوؤلء 
املحارب��ني اال�س��داء .. انق�سوا على جبال اله��ان والقوز وعقاب 
بتع��ز كال�س��واري الفتاك��ة ..حمارب��ون اطبقوا عل��ى ملي�سيات 
الغ��در واخليان��ة واالرهاب فمزق��وا داع�س واملرتزق��ة ب�ساعات 
عنيف��ة ا�سبه بالأ�سطورية... انها عملي��ات ع�سكرية مميتة باغت 
فيها حماربو اجلي�س واللجان ال�سعبية كال من داع�س واملرتزقة 

يف خمتلف جبهات تعز ونهم فكانت نتائج الن�سر حا�سمة و جلّيه 
وكان��ت �سادمه ومرعبه للغ��زاة واملرتزقة ف��اذ بقيتهم بالفرار 
مذعوري��ن.. انه��م يف و�س��ع ال يغف��ر لهم بالبق��اء.. ع��ادًة ا�سود 
اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة يفكك��ون موازين الق��وة ل�ساحلهم 
يف كل معرك��ة... الغ��زاة واملرتزق��ة يفهم��ون نظ��ام الرتاتبية يف 
احل��رب ويح�سبون الف ح�ساب للقّوة االقوى منهم وهم »ا�سود 
اجلي���س واللجان« لذلك هم رمز القوة العظمى يف م�سرح احلرب 
ب��ا من��ازع النه��م حمارب��ون يعتمدون عل��ى اهلل ويثق��ون يف اهلل 
ويحارب��ون ب�سرا�سة بتاأييد اهلل.. انهم حماربون بالغو اخلطورة 
ميتلك��ون ق��درات مميت��ه وينتهج��ون ا�سالي��ب فتاك��ة ل ي�سم��د 
امامه��م اأح��د لذلك نفهم جي��دا ان الغزاة واملرتزق��ة يعتمدون يف 
حربه��م عل��ى الغطاء اجلوي ورغ��م ذلك يهزم��ون ويقتلون على 
اي��دي ا�س��ود الوط��ن ال�سي��ادة يف كل معركة... مع��ارك طاحنة 
وتقدم ع�سكري كبر ملحاربي اجلي�س واللجان ال�سعبية البطال 

يف جب��ل ه��ان غرب��ي تعز اذ ج��رى بف�س��ل اهلل وعون��ه ال�سيطرة 
الكامل��ة عل��ى عدد كبري م��ن مواقع املرتزق��ة ، ومل يف�سل �سوى 
القلي��ل من جبل هان اال�سراتيجي كلي��ا ويعلن حتريره بالكامل 
وبجبهة الكدحة وبعد ان �سيطر ا�سود اجلي�س واللجان ال�سعبية 
عل��ى كل من جبل الق��وز وعقاب، وبعد �سق��وط 93 من املرتزقة 
م��ا بني قتل��ى واأ�سرى وجرح��ى ، ا�سافة اإلى اغتن��ام الكثري من 
اال�سلحة وذخائر انها خ�سائر قا�سية تكبدها املرتزقة �سببت لهم 
ال�سدمة التي �سّلت حركتهم وحب�ست انفا�سهم مما حدث... بنهم 
متك��ن ا�سود اجلي���س واللجان ال�سعبية بف�س��ل اهلل من الت�سدي 
لهجم��ات كثرية ملرتزقة الغزاة فب��اءت هجماتهم بالف�سل الذريع 
ومت ح�سده��م بق�سوة وجت��اوزت خ�سائر الغ��زاة واملرتزقة ال�� 
180 ب��ني قتي��ل وجري��ح خال ه��ذه املع��ارك الطاحن��ة.. ك�سف 
الع��الم احلرب��ي اليمني ان من ب��ن قتلى املرتزق��ة قائد لواء ما 
ي�سم��ى بحف��ظ ال�سام م��ع اأركان حرب الل��واء املعينني من قبل 

ق��وات الغ��زاة و م�س��رع قائد الكتيب��ة الأولى 
ادري���س  املدع��و   139 الل��واء  يف 

الدمين��ي .. اإلى جانب ع�سرات 
اجلث��ث املتفحم��ة واملمزقة 

م�ست�سف��ى  اإل��ى  و�سل��ت 
حكومي يف م��اأرب قادمن 
ويف   .. نه��م  جبه��ة  م��ن 
اخلت��ام يخو�س املرتزقة  

الثمن  ويدفع��ون  املعركة 
غاليا وهك��ذا �سيظلون وقود 

حرب ب��ال ثمن او هدف والقادم 
لهم اأ�سد وانكى ...

اليمن ينت�سر....

تعز ونهں معارك دموية وتكتيكات قاتلة ..  إنها احلرب العادلة تطبق قوانينها على األرض بال سقف

باألرقام...كارثة مصرع 572 من قادة الصف األول للمرتزقة.. وشهر أكتوبر املنصرم األشد دموّيًة بني شهور عام2017.. التفاصيل

من سفوح جنران إلى أحراش ميدي.. اليمن يحسم احلرب بالثالث وفي الثالث املستحيلة .. ماذا تغّير بجبهات ما وراء احلدود وماذا بقي..
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تاأمل��وا اخبار اولئ��ك العظماء يف اجلبه��ات  ماذا 
ت��رون ماذا تلم�سون ماذا ت�ستنتجون  رجال يحملون 
اكفانهن فوق اكتافهم وقلوبهم ميلوؤها االميان والثقة 
بخال��ق هذا الكون مي�سون اإلى العدو حفاة يدو�سون 
كربي��اءه ويك�سرون جربوته  رج��ال �سادقون وكان 
عهده��م م��ع اهلل �سدقا  لذلك راأى الع��امل على ايديهم 
املعج��زات الت��ي ظننا انها قد انقر�س��ت وانتهت ومل 
يعد لها وجود �سوى يف احلكايا واالأ�ساطري  جماهدون 
نظم��وا �سفوفه��م توح��دوا يف وج��ه الع��دو فكان��وا 
كالبنيان املر�سو�س .. ويف كل يوم ويف كل �ساعة ويف 
كل حلظة ن�سم��ع ونرى ملحمة بطولية ي�سطرونها يف 
كل اجلبه��ات رغ��م ان عدوهم يحمل اق��وى اال�سلحة 
الثقيل��ة واخلفيف��ة وع��دد جي�س��ه يفوقه��م ب��االآالف 
الغ��ارات  مبئ��ات  تق�سفه��م  احلاق��دة  والطائ��رات 
واالقم��ار التج�س�سي��ة تر�سد انفا�سه��م وحركاتهم .. 
ومع كل هذا ينت�سرون يتقدمون يثبتون  معنوياتهم 
عالي��ة وت�سابيحهم متاأ االرجاء طهرا ونقاء ويف ظل 
تكبرياته��م نرى العدو يهرب مذع��ورا كاجلرذ تاركا 

خلفه مدرعاته وكل ما كان يظن انه �سيتح�سن به من 
ق��وة اهلل اجلبار القاهر فوق عب��اده ماذا ت�ستنتجون 
م��ن كل هذه املعجزات !!!! ملاذا يا ترى هم يتقدمون 
يف جبهاتهم الع�سكرية بل وي�سنعون ويبتكرون رغم 
انه��م  يعان��ون اكرث مما نع��اين واخلط��ر قريب منهم 
اك��رث منا بكثري  فلم��اذا ال نخطو خطاهم هنا يف جبها 

تنا االعامية واالقت�سادية  وال�سيا�سية !!!!
اعتق��د ان امل�سكل��ة تكم��ن يف داخلن��ا يف وعين��ا 
فحينم��ا ن�سل اإلى م�ستوى اولئك العظماء يف امياننا 
ووعين��ا وقراءتن��ا ال�سليم��ة وال�سحيح��ة مل��ا يدور 
حولن��ا �سنع��رف كي��ف نتح��رك التح��رك ال�سحي��ح 
الذي ي�سي��ب الهدف بدقة لكن حينم��ا تكون نظرتنا 
�سطحية ووعينا منعدم �سنت�سرف بع�سوائية تخدم 
الع��دو ب�سكل كب��ر ولن نزي��د اإل من ات�س��اع الهوة 

وتاأخ��ر الن�سر الذي طامل��ا ت�ساألنا ملاذا يا ترى تاأخر 
اأمل ي��اأن االأوان كي ننت�سر !!! لكننا مل نكلف انف�سنا 
ان ننظ��ر بعمق ووعي ل��رى ان ابطالنا يف اجلبهات 
الع�سكري��ة قد انت�سروا فعًا وباعراف العدو الذي 
ظ��ن انه �سيك�سرهم يف ب�سعة ايام معدودة وها نحن 
على م�سارف امت��ام العامل الثالث م��ن النت�سارات 
الت��ي يحققها ابطالنا يف اكرث م��ن44 جبهة وها نحن 
ننتقل م��ن مرحلة ال�سد وال��ردع وال�ستنزاف   اإلى 
مرحل��ة الهج��وم واالقتح��ام وا�سبح الع��امل ي�سمع 
�سراخ الع��دو وعويله وحماولة  خروجه من ماأزقه 
مم��ا يوؤك��د انه ا�سب��ح عاجزا ام��ام اولئ��ك االبطال 
احلف��اة  اذا فالن�س��ر هن��ا تاأخر عندنا نح��ن ولي�س 
عن��د املجاهدون املرابطون الواعون ، فنحن مازالت 
روؤيتنا لالأمور قا�سرة ووعينا ناق�س لذلك مل نلحظ 

تقدما كب��ريا يف جبهاتنا ولن نت��ذوق حاوة الن�سر 
الت��ي يتذوقه��ا املجاهدون بع��د كل معرك��ة ينكلون 
بالع��دو فيها رغ��م اننا ن�ساركه��م يف الفرحة والدعاء 
والتكب��ري اإال اإن نكه��ة الن�س��ر يكون له��ا طعم اقوى 
عندم��ا تك��ون م�س��اركا رئي�س��ي وفاع��ًا في��ه ، لذلك 
يج��ب ان نع��ي جي��دًا اأن الن�سر يحت��اج اإلى �سروط 
ومقوم��ات  وموؤه��ات تتوفر فيم��ن مينحهم اهلل اياه 
ولك��ي نكون جديري��ن بحمل��ه وت�سلم��ه وا�ستثماره 

بال�سكل ال�سحيح.
يج��ب ان نك��ون يف ارقى م�ستوى امي��اين راقن يف 
وعين��ا با�ستم��رار ك��ي نحمل روؤي��ة �سليم��ة ونعرف 
مت��ى نتحرك ويف اي  اجت��اه  نعرف متى ن�سوب ويف 
اي حلظ��ة ندو�س عل��ى الزناد  يج��ب ان نتعلم منهم 
ا�ست�سع��ار امل�سوؤولي��ة ، ام��ام اهلل ومعرف��ة عواق��ب 
التفري��ط والتق�سري ك��ي نتقدم يف جبهتن��ا وننت�سر، 
ك��ي نكون الظه��ر وال�سند له��م يف تقدمه��م املتوا�سل 
نح��و الفتح والن�س��ر املبني يف معركتن��ا الكربى �سد 

قوى ال�ستكبار يف هذا العامل.

»فضل اجلهاد«
كتب / محمد إبراهيم شرف الدين 
احلمد هلل وبه ن�ستعني يقول احلق جل وعا: }اأَمَلْ َتَر اإلى امْلََاإِ ِمْن َبِني 
ْذ َقاُلوا ِلَنِبٍيّ َلُهُم اْبَعْث َلَن��ا َمِلًكا ُنَقاِتْل يِف �َسِبيِل  اإِ�ْسَراِئي��َل ِم��ْن َبْعِد ُمو�َسى اإِ
ِ َقاَل َهْل َع�َسْيُتْم اإِْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل اأَاَلّ ُتَقاِتُلوا َقاُلوا َوَما َلَنا اأَاَلّ ُنَقاِتَل  اهلَلّ
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَوَلّْوا  ِ َوَقْد اأُْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا َواأَْبَناِئَنا َفَلَمّ يِف �َسِبيِل اهلَلّ
امِلِنَي )246({ ]البقرة : 246[ �سدق اهلل  ُ َعِلي��ٌم ِبالَظّ اإِاَلّ َقِلي��ًا ِمْنُهْم َواهلَلّ

العظيم.
تتح��دث االآية الكرمية عن قوم عانوا من الظلم والطغيان وقهروا على 
ي��د اآخري��ن فاجتمع جهاد الق��وم اإلى نبي م��ن اأنبياء اهلل يطلب��ون فيه اأن 
يبع��ث لهم ملكاً يقاتلون معه يف �سبيل اهلل وتعللوا باأهمية اجلهاد والقتال 
و�سرورت��ه وحاجته��م املا�سة اإليه الأنه باجلهاد �سريف��ع عنهم ما نزل بهم 
م��ن الظل��م وال�سرر م��ن املعتدين ويقيه��م ال�سر والك��رب ويح�سنهم من 
ِ َوَق��ْد اأُْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا  اَلّ ُنَقاِت��َل يِف �َسِبيِل اهلَلّ االعت��داء، }َقاُل��وا َوَما َلَنا اأَ
َواأَْبَناِئَنا{ وت�ستمر االآيات القراآنية املباركة حتكي حال تلك الفئة املوؤمنة 
الت��ي حتركت للجه��اد حتت قي��ادة طال��وت وهزميتهم الأعدائه��م وثمرة 
�سربهم واإميانهم وثباتهم الذي تكلل وتوج ببناء اأعظم ح�سارة اإن�سانية 
يف تاري��خ الب�سرية عل��ى يد اأحد اأف��راد ذلك اجلي�س املوؤم��ن القليل العدد 
الق��وي يف اإميانه وثقته بربه وهو داوود )علي��ه ال�سالم( �ساحب املوقف 
ال��ذي ح�س��م املعركة فاآت��اه اهلل املل��ك والنب��وة واأالن له احلدي��د وعلمه 
�سنع��ة لبا���س احلرب ثم على يد ولده �سليمان )علي��ه ال�سام( الذي اآتاه 

اهلل ملًكا ووهبه قدرات ال ميلكها غريه.
لقد كان التحرك يف �سبيل اهلل هو اللبنة الأ�سا�سية الأولى لبناء ح�سارة 

اإن�سانية راقية.
وما اأ�سب��ه الليلة بالبارحة فحالة اال�ست�سعاف ال�سديد وت�سلط وتكرب 
امل�ستكربين على اأمتنا لن يردعه ويزيله اإال التحرك اجلهادي وفق تعاليم 
اهلل وم��ا حزب اهلل يف لبن��ان اإل منوذج لفئة موؤمنة حقق��ت لأبنائها العزة 

والكرامة وهزمت قوى ال�سر وال�ستكبار.
اإن االأم��م التي جعلت من اجلهاد يف �سبي��ل اهلل درًبا يف عنوان م�سريتها 
ق��د اأمنت لأبنائها حياة طيبة كرمي��ة وعزيزة وو�سعت نف�سها يف م�ساف 
االأم��م العظيمة وحققت العدالة وميزان الق�س��ط و�سانت اأر�سها ونا�سها 

من ال�ستعباد والحتالل.
وقد اأكد على هذه احلقائق املهمة االآية املباركة يف �سورة ال�سف حيث 
اَرٍة ُتْنِجيُكْم  َها اَلِّذيَن اآَمُنوا َهْل اأَُدُلُّكْم َعَلى جِتَ يقول احلق جل وعا: }َيا اأَُيّ
 ِ اِه��ُدوَن يِف �َسِبيِل اهلَلّ ِ َوَر�ُسوِل��ِه َوجُتَ ِم��ْن َع��َذاٍب اأَِلي��ٍم )10( ُتوؤِْمُنوَن ِب��اهلَلّ
ْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن )11( َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  ِباأَْمَواِلُك��ْم َواأَْنُف�ِسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم اإِ
اِت َعْدٍن  َبًة يِف َجَنّ ِتَها ااْلأَْنَهاُر َوَم�َساِك��َن َطِيّ ِري ِم��ْن حَتْ اٍت جَتْ َوُيْدِخْلُك��ْم َجَنّ
ِر  ِ َوَفْتٌح َقِريٌب َوَب�ِسّ ٌر ِمَن اهلَلّ وَنَها َن�سْ ُبّ َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )12( َواأُْخَرى حُتِ
امْلُوؤِْمِن��َن )13({ ]ال�س��ف : 10 - 13[ �س��دق اهلل العظيم، اإن احلديث 

عن ف�سل اجلهاد يكون باحلديث عن مكا�سبه وثمرته.
ا هام��ة الأعام اله��دى )عليهم ال�س��ام( عن عظمة  وهن��ا جن��د ن�سو�سً
وف�س��ل اجلهاد يف �سبيل اهلل فاأمري املوؤمن��ني )عليه ال�سام( يعترب اجلهاد 
ذروة الإ�سالم فيقول: ]اإن اأف�سل ما تو�سل به املتو�سلون اإلى اهلل �سبحانه 
وتعاإلى: الإميان باهلل ور�سوله واجلهاد يف �سبيل اهلل فاإنه ذروة الإ�سالم[ 
ويو�سح )عليه ال�سالم( اأهميت��ه باعتباره �سنام الإ�سالم وقاعدته املتينة 
بقول��ه: ]اأم��ا بع��د فاإن اجله��اد باب من اأب��واب اجلنة فتح��ه اهلل خلا�سة 
اأوليائه وهو لبا�س التقوى ودرع اهلل احل�سينة وجنته الوثيقة فمن تركه 
األب�س��ه اهلل ثوب ال��ذل و�سمله البالء وديث بال�سغار والقماء و�سرب على 

قلبه باالأ�سداد واأديل منه احلق و�سيم اخل�سف ومنع الن�سف[.
ا هامة لاإم��ام االأعظم الهادي اإلى احلق يحيى  كم��ا جند اأي�ًسا ن�سو�سً
ب��ن احل�سن )عليه ال�س��الم( وهو يحث النا�س على اجله��اد، يقول )عليه 
ال�س��الم(: ]وكان اأف�سل ما افر�س اهلل عليه��م وجعله حجة موؤكدة فيهم 
اجله��اد يف �سبيل��ه واالأمر باملع��روف االأكرب والنهي ع��ن التظامل واملنكر، 

ولذلك امتدح اهلل به الأنبياء واملر�سلن[.
ويق��ول )عليه ال�س��ام( معدًدا ف�سائل ومكا�سب اجله��اد يف �سبيل اهلل: 
]وما ذكر اهلل من تف�سيل اجلهاد فاأكرث من اأن يحيط به كتاب وهو معروف 
ع��ن م��ن رزق فهمه م��ن ذوي الألباب وكيف ل يكون اجله��اد يف �سبيل اهلل 
ف�سل على جميع اأعمال املوؤمنني، وبه يحيا الكتاب املنري، ويطاع اللطيف 
اخلبري، وتق��وم ٍاالأحكام ويعز االإ�سام، وياأم��ن االأنام، وين�سر املظلوم، 
ويتنف���س املهموم، وتنفى الفاح�س��ات، ويعلو احل��ق واملحقون، ويخمل 
الباطل واملبطلون، ويعز اأهل التقوى، ويذل اأهل الردى، وت�سبع البطون 
اجلائع��ة، وتك�سى الظه��ور العارية، وتق�سى غرام��ات الغارمن، وينهج 
�سبي��ل املتقن، وينك��ح الأع��زاب، ويقتدى بالكت��اب، وترد الأم��وال اإلى 
اأهلها، وتفرق فيما جعل اهلل من وجوهها، وياأمن النا�س يف االآفاق، وتفرق 
عليه��م االأرزاق[ ويكرر االإمام )عليه ال�سام( فائدة اجلهاد وثمرته التي 
تعم وت�سمل امل�سلمني فهو اأرقى واأ�سمى اأنواع االإح�سان فيقول: ]كيف ل 
يكون اجلهاد اأعظم فرائ�س الرحمن وهو عام غري خا�س جلميع امل�سلمني، 
وعمل من عمل به �سامل لنف�سه ولغره من املوؤمنن لأن اجلهاد عز لأولياء 
اهلل، خمي��ف الأع��داء اهلل م�سبع للجياع كاأ�س للع��راة النياع ناف للفقر عن 
االأم��ة م�سل��ح جلمي��ع الرعية، ب��ه يقوم احل��ق وميوت الف�س��ق وير�سي 
الرحمن وي�سخط ال�سيطان وتظهر اخلريات ومتوت الفاح�سات[ انتهى.

فاجلهاد يتعدى حدود �سخ�سية الإن�سان اإلى عامة الأمة.
ومما �سب��ق يت�سح اأهمية اجلهاد يف اإ�ساح املجتمع واإعزازه وتاأثريه 
يف عم��وم حياة امل�سلمني ولقد �سكل االإمام الهادي )عليه ال�سام( منوذًجا 
راقًيا وفريًدا من نوعه فيما تركه من اأثر مبارك وعظيم على حياة اليمنيني 

الأكرث من األف عام وما ذلك اإال بف�سل جهاده يف �سبيل اهلل.
وكل ذل��ك يعطين��ا �ساهًدا من واقع اأمتنا عل��ى عظمة وف�سل اجلهاد يف 

�سبيل اهلل.

كتب  / دائرة الثقافة القرآنية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ن وال�س��الة وال�س��الم عل��ى 
اأ�س��رف خل��ق اهلل اأجمع��ني �سيدن��ا حمم��د وعل��ى اآله 

الطيبن الطاهرين وبعد:
اإن املتاأمل يف واقع حياة النا�س، وواقع املجتمعات 
وال�سع��وب يجد اأنها تعتمد يف ت�سري��ف اأمور حياتها 
عل��ى مقايي�س ومعايري معينة فمث��ًا: يف اأي حرٍب اأو 
مواجه��ٍة ف��اإن معاي��ري االنت�س��ار تكون ل��دى الطرف 
الذي ميلك العدة والعت��اد االأكرث، وال�ساح االأجنع، 
واخلط��ة املحكم��ة، والقي��ادة الفعال��ة، واالن�سباط 

الكبر، واملعنويات املرتفعة.
ولكن عوامل الن�سر يف م�سرة الإ�سالم، يف م�سرة 
الق��راآن له��ا اأبع��اد اأخ��رى من اأهمه��ا: االإمي��ان باهلل، 
وال�سرب والثب��ات، والدعاء والت�س��رع هلل، وذكر اهلل 
كثريًا، والوعي الع��ايل، والب�سرية النافذة امل�ستمدة 
م��ن كت��اب اهلل، وحتقي��ق اال�ستجاب��ة هلل وللر�س��ول 
ولأويل الأمر من املوؤمن��ن، والإعداد بقدر امل�ستطاع، 
وحن تتحقق مثل هذه العوامل فاإن النتيجة املوؤكدة 
الت��ي ل جمال لل�سك فيها هي الن�سر احلتمي؛ لأن اهلل 
تعاإلى هو الذي وعد بن�سر عباده املوؤمنن، ووعد اهلل 
ل ميكن اأن يتخل��ف وهو القائل �سبحانه: )ولين�سرَنّ 
اهللُ م��ن ين�سره اإن اهلل لق��وي عزيز( والقائل: )اإن اهلل 
يداف��ع عن الذين اآمن��وا( وغريها م��ن االآيات، )ومن 

اأ�سدق من اهلل قيًا(.
اأن الطاع��ة هلل وللر�س��ول ولأويل الأم��ر  ول �س��ك 
عام��ل مهم يف ح�سم املعركة، وه��ي من اأهم املوا�سيع 
الإمياني��ة الت��ي ل يقبل الدي��ن اإل به��ا؛ لأن مو�سوع 
الت�سلي��م،  يف  يتمث��ل  واالإ�س��ام  واالإمي��ان  الدي��ن، 

والطاعة، والتباع.
 ومع��روف اأن طاعة الر�س��ول – �سلوات اهلل عليه 
واآل��ه و�سل��م – هي من طاع��ة اهلل �سبحان��ه وتعالى، 
وكذل��ك طاع��ة اأويل الأم��ر ه��ي طاع��ة هلل ولر�سول��ه؛ 
لك��ن مو�س��وع )طاع��ة اأويل االأم��ر( م��ن املوا�سي��ع 
الت��ي دار حوله��ا كثر م��ن اللغط، ويحي��ط بها كثر 
م��ن التعقي��دات �س��واء منه��ا الفقهي��ة اأو ال�سيا�سية، 
واأ�سبح��ت مثار جدل عرب مراح��ل التاريخ املختلفة، 

واأ�سب��ح هن��اك تالع��ب كب��ر ح��ول ه��ذا املو�س��وع 
بالذات، وما يزال هذا التاعب م�ستمرًا اإلى االآن.

ومو�س��وع )طاع��ة اأويل االأم��ر( مو�س��وع خط��ري 
ج��دًا، وخطره يف ه��ذه املرحلة اأ�سد واأف��دح؛ الأن هذا 
املو�س��وع يرتت��ب عليه م�ساألة الن�س��ر اأو الهزمية يف 
مواجه��ة اأعداء االأمة من اليه��ود والن�سارى؛ ولذلك 
كان من املهم اأن يت�سح للنا�س ما هي الروؤية القراآنية 
حول هذا املو�سوع، ومن ه��م اأولو االأمر الذين اأمرنا 

اهلل بطاعتهم؟.
والروؤي��ة القراآنية الكاملة حول ه��ذا املو�سوع قد 
بينه��ا ال�سيد ح�سن بن بدر الدي��ن احلوثي )ر�سوان 
اهلل علي��ه(، ومن خال حديثه �س��وف تت�سح لنا جلياً 
تل��ك الروؤية الوا�سحة الت��ي اأراد اأ�سح��اب ال�ساللة 
من ال�ساطني والوالة امل�ستكربين حجبها عن النا�س 
حت��ى يت�سنى لهم الت�سلط على رقاب النا�س وقهرهم، 
من دون اأن يكون لدى هوؤالء النا�س اأي رد فعٍل يف دفع 
الظلم عنهم؛ الأنهم قد ثقف��وا بتلك الثقافات املغلوطة 
يف وجوب طاعة الظلمة بحجة اأنهم من )اأويل االأمر(.

ولفه��م املو�س��وع اأكرث ف�س��وف جني��ب على عدة 
ت�س��اوؤلت يف �سوء ما طرح��ه ال�سيد ح�سن )ر�سوان 

اهلل عليه( يف هذا املجال:
1- من الذي يحدد ويل االأمر الواجب طاعته؟

2- ما هي موؤهالت ويل الأمر، وما هو دوره؟
 3- ما الذي يحدث اإن ترك االأمر من دون حتديد؟
4-  كي��ف اأبع��دت الأم��ة ع��ن اأويل الأم��ر املعنين 
يف قول��ه تعال��ى: )ي��ا اأيه��ا الذي��ن اآمن��وا اأطيعوا اهلل 

واأطيعوا الر�سول واأويل االأمر منكم(؟
5- ما هي اأهمية طاعة اأويل الأمر؟

ولاإجاب��ة عن الت�س��اوؤل االأول فاإن علين��ا اأن نفهم 
ق�سي��ة مهمة واأ�سا�سي��ة وهي اأن اهلل اأرادن��ا اأن نكون 
اأمة واحدة، غر متفرقن ول خمتلفن، ونهى عن اأية 
فرقة اأو اختاف يف قوله تعالى: ) وال تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد م��ا جاءهم البينات واأولئك 
لهم عذاٌب عظيم(؛ ولهذا فاإن اأي ق�سية تورث الفرقة 
واالخت��اف نعل��م اأنها لي�س��ت من دي��ن اهلل يف �سيء، 
واإذا اأدركن��ا هذه احلقيقة فاإن كث��ريًا من ال�سبه التي 
يلقيه��ا املظِلل��ون �سوف تزول، فال ميك��ن اأن يلقي اهلل 
حب��ل هذه االأم��ة على غاربها، م��ن دون اأن يحدد ولياً 
الأمره��ا؛ الأن ت��رك حتدي��د ه��ذا االأم��ر للنا���س يورث 

الفرق��ة واالخت��اف؛ فالنا���س يختلف��ون يف وجه��ات 
نظرهم حول من ي�سل��ح للقيادة ومن ال ي�سلح، ولهم 
مقايي�س ومعايري خمتلفة يف ذلك، وباختافهم تختلف 
القي��ادات وتتعدد مم��ا يولد ال�سراع��ات واحلروب، 
وم��ا يجنب النا�س ذلك كله ه��و وجود قيادة واحدة، 
فالأم��ة الواحدة ل تكون اإل بقي��ادة واحدة، وما دام 
اأن اهلل نهى عن التفرق واالختاف فاإنه لن ياأتي ب�سيء 
ي��ورث الفرق��ة واالختاف، ولذا فاإن اأم��ر الوالية هو 
م��ن يحددها ول يحدد اإل من يك��ون الأ�سلح لنا؛ لأن 

اهلل هو االأدرى مبا ينفع عباده.
ولل�سي��د ح�س��ني )ر�س��وان اهلل علي��ه( كام مه��م 
يف ه��ذا املعن��ى حيث يق��ول: "الوح��دة الإميانية، اأو 
الوح��دة املطلوب��ة م��ن عب��اد اهلل هي وح��دة اإميانية 
تق��وم على منهج واح��د، منهج واح��د، وخط واحد، 
وقي��ادة واح��دة، اهلل �سبحانه وتعالى ق��ال يف القراآن 
ُقوْا{  ُموْا ِبَحْب��ِل اهلّلِ َجِميعاً َواَل َتَفَرّ الك��رمي: }َواْعَت�سِ
)اآل عم��ران103(. عمل��وا منظمة املوؤمت��ر الإ�سالمي 
وف�سلت اأي�س��اً، وعملوا جامعة ال��دول العربية، ومل 
يك��ن له��ا اأي دور يذك��ر، ول اأن نق��ول: م��ا دام اأنن��ا 
ق��د �سرن��ا مذاهب متع��ددة ف��كل واحد عل��ى اأ�سله، 
وننطل��ق جميعاً نتوحد! م��ا هذه اأي�س��اً فكرة مزاج؟ 
نف���س ال�سيء، ال ميك��ن اأن يتحقق. الوحدة، اهلل ر�سم 
طريقه��ا باعتبارها مب��دءًا مهماً من مب��ادئ دينه، هو 
ال��ذي ح��دد كي��ف تك��ون، وحتت قي��ادة م��ن، وعلى 
اأ�سا���س م��اذا، عل��ى اأي اأ�سا�س تقوم، ه��و الذي ر�سم 
ر�سم��اً كام��ًا مل��ا ي��وؤدي باملوؤمن��ني اإلى الوح��دة". (

الوحدة الإميانية(
وبالن�سب��ة لل��دور امل��وكل ل��ولة الأم��ر فيوؤك��د 
ال�سيد اأن ولية املوؤمنن هي امتداد لولية الر�سول 
)�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( ودور الر�سول وا�سع 
�سام��ل فه��و توجيه��ي، وتبليغ��ي، وتنفي��ذي، وهو 
دور اأو�س��ع من دور التبي��ني؛ الأن مو�سع الت�سريع 
غالب��ه،  والعمل��ي يف  التنفي��ذي  باجلان��ب  مرتب��ط 
واإن اأويل الأم��ر ق�سي��ة مرتبط��ة بهذا ال��دور، وهي 
ق�سي��ة مرتبط��ة ب��اهلل �سبحانه وتعال��ى، يف م�سرة 
دين��ه وت�سريعه، ولي�س��ت م�ساأل��ة مفتوحة تخ�سع 
لالنتهازي��ة، ويف ه��ذا املعنى يق��ول ال�سيد: "ل، هنا 
ق�سي��ة اأو�سع م��ن هذه بكث��ري ؛ فلهذا اأم��ر بطاعته 
�سبحانه وتعالى وطاع��ة ر�سوله وطاعة اأويل الأمر 

منك��م، اأويل االأم��ر لي�س��ت ق�سي��ة دع��وة كل واح��د 
يدع��ي اأنه هو من اأويل الأم��ر، اأويل الأمر ق�سية هنا 
مرتبط��ة بالر�س��ول )�سلوات اهلل علي��ه وعلى اآله(، 
الر�س��ول مرتب��ط باهلل �سبحانه وتعال��ى، وق�سية ل 
تاأت��ي ع��ن طريق انتخاب��ات ول عن طري��ق �سورى 
ول ع��ن اأي طريق مما يقدم... ق�سي��ة اهلل هو الذي 
يتوله��ا هو، ه��و الذي ا�سطفى الر�س��ول، هو الذي 
�سي�سطف��ي هو اأويل اأمر، مل ترتك الق�سية لكل واحد 
يدع��ي، معك خم�س��ني حاكم يف الب��اد االإ�سامية اأو 
�سبع��ة وخم�سني حاكماً، وكل واحد ياأخذ هذه االآية 
ل��ه، وجتدهم �س��واء كان��وا ف��رادى اأو جمتمعني ال 
يقيم��ون اأي اأم��ر، ه��ل اأقاموا اأم��ر االأم��ة االآن؟ مع 
اأن لديه��م �سلطة، لديهم جنود لديه��م عتاد ع�سكري 
لديه��م اإمكانيات كبرية، لكن لي�س��ت الق�سية تنتهي 
عن��د ه��ذه، من يع��رف كي��ف يعمل من يع��رف كيف 
ين���زل هذا القراآن يف واقع االأمة من يبني االأمة على 
اأ�سا�س ه��دى اهلل يف القراآن الك��رمي." �سورة الن�ساء 

الدر�س الثامن ع�سر 
وله��ذا فاإن��ه ح��ن انحرفت الأم��ة ع��ن ولة الأمر 
الذي��ن ا�سطفاه��م اهلل، والذي��ن ه��م امت��داد للر�سول 
)�سل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله( تولى اأم��ر هذه االأمة 
ح��كام مل يقيموا اأم��ر االأمة، وال اأمر الدي��ن، وف�سلهم 
اأعل��ى امل�ستوي��ات ول��دى  واإخفاقه��م وا�س��ح عل��ى 
اجلميع، يقول ال�سيد: "جتد كل واحد يدعي اأنه جتب 
ْمِر{ لكن وجدناهم ال  طاعته على اأ�سا���س:}َواأُويِل ااْلأَ
يقيم��ون االأ�سياء الوا�سحة وال اأعطوا النا�س �سيئاً ال 
وهم جمتمعون يف القمم، قمة عربية، اأو قمة اإ�سامية، 
وال وهم ف��رادى، كل واحد يف باده، هذا من التاعب 
بكت��اب اهلل حقيقًة، من التاعب بكتاب اهلل، يكفيهم ]ل 
يك��ون واح��د راكب على جمل��ني[ يكفيه��م ال�سرعية 
الت��ي يدعونها، األي�سوا هم يدعون �سرعية دميقراطية 
اأو �سرعية وراثة حك��م مثلما يف البلدان الدميقراطية 
اأو بل��دان اأخ��رى، �سلطنات اأو ملكي��ة، ال، اأي�ساً يريد 
يجع��ل لنف�س��ه �سرعية دينية و�سرعي��ة دميقراطية!، 
اإذا اأن��ت تري��د �سرعي��ة ديني��ة فال�سرعي��ة الدينية ل 
تاأتي وفق روؤيتي وال وفق روؤيتك، ارجع اإلى القراآن، 
نرج��ع اإلى القراآن ؛ ولهذا ق��ال بعد:}َفاإِْن َتَناَزْعُتْم يِف 
�َسْيٍء{)الن�ساء: من االآية59( اإذا كنا متنازعن فيما 
ه��ي ال�سرعي��ة الدينية ومن ه��و الذي يق��ال له:]ويل 
اأم��ر[ على اأ�سا���س دي��ن اهلل فيكون امت��دادًا لر�سول 
اهلل )�سل��وات اهلل عليه وعلى اآله( فرنجع اإلى القراآن 
واإل فيكفي��ك ال�سرعية الدميقراطية."  �سورة الن�ساء 

الدر�س الثامن ع�سر

من هم أولو األمر الذين جتب علينا طاعتهم؟

يف الظاه��ر والظاه��ر فق��ط ف��اإّن الزم��ن ال��ذي نعي���س هو زم��ن ترامب 
اأّم��ا عمق��ا اأو عل��ّوا فهو زمن احلوث��ي ترامب رئي���س اأ�سخم دول��ة عرفها 
التاري��خ. اأ�سخ��م بح�ساب امل��ال وال�سناعة والبط���س الع�سكري وو�سائل 
الدعاي��ة والّدجل. دولة حتكم العامل منذ ف��رة وتتدّخل يف اأدّق تفا�سيله. 
تذه��ب مبن ت�ساء وتاأتي مبن ت�س��اء وجتذب اإليها كّل طامع وج�سع. كانت 
امرباطوري��ات يف ال�ّساب��ق ولكن مل تبلغ ما بلغت اأمري��كا ومل تتوّفر لها ما 

توّفر ويتوّفر من اأدوات بط�س لأمريكا.
اأّم��ا احلوثي فح�ساب اآخ��ر. �ساّب يف بداياته مل ي�س��رب يف االأر�س ومل 
يتعّل��م يف جامع��ات مرموق��ة، من جمتمع ي�سّن��ف فقريا وم��ن بيئة عربية 
تع��َرف منذ قرون �سعيفة وقابلة لكّل اخراق. ال بنوك يف خلفية احلوثي، 
وت �سرعة  ل �س��ركات عمالقة، ل ناطحات �سحاب ول طائرات تناف�س ال�سّ
��وت مبراحل. لبا�سه من  فكي��ف اإذا كان املطل��وب اأن تتجاوز ال�سرعة ال�سّ
نوع ل ت�سنيف له من مو�سة ول �سالح له اإل بع�س مقاتلن وكامرا تنقل 

�سوته و�سورته اإلى العامل.
اأق��در اأن ترام��ب يقهق��ه كث��را اذا تذّك��ر اأو ذكروا ل��ه احلوثي. وكيف 
ل يقهق��ه وبينه وب��ن احلوثي م�ساف��ة تاريخ وبينه وب��ن احلوثي كّل ما 
ميك��ن ت�سوره من فرق ماّدي وتكنولوجيا ومعارف وعلوم. اأما اإذا ذكروا 
لرتام��ب اأن احلوث��ي ي��رّدد كّل ح��ن: "املوت لأمري��كا" ف��اإّن ال�سحك عند 
ترامب يتخ��ّول ه�ستريا. بعن ترامب لي�س احلوثي غ��ر مّيت اّما اأمريكا 
فواهب��ة حياة. ه��ي تن�سر املوت الأ�سود حيث تري��د وحيث ل تن�سر تكون 

حياة اأو يكون بع�س حياة. فكيف ملن هو يف �سّفة املوت بح�ساب اأمريكا اأن 
يعلن موت اأمريكا موزعة املوت واحلياة؟

يتعّلق الأمر عند ترامب بح�سابات القّوة اأّما عند احلوثي فالأمر يتعّلق 
بفل�سف��ة الق��ّوة والأّن خلفية احلوث��ي اإميانية فتقدي��ره اأّن القّوة هلل جميعا 
واأّن الق��ّوة له وحده واأّنه ي�سّرفها كما ي�س��ّرف الأرزاق والأزمنة وامللك. 
لي�س لدى الغربيني فل�سفة قّوة مبعنى تفكري اإ�سكايل فيها. الأّنهم بب�ساطة ال 
يتجاوزون الطبيعة ويالحظون اأّن القوة قانون طبيعي واإذ �سار العتقاد 
بينه��م اأّن االإن�س��ان امتداد للطبيع��ة فقانون القّوة يف�ّس��ر كّل اأمر االإن�سان. 
هم منذ قرون بفرح القّوة والفرح يلهي عن التفكري. تكون قويا اأكرث مبزيد 
م��ن مراكم��ة القّوة. هذا م��ا ي�ستخل�سونه دوما. تفكريه��م يف تكييف القّوة 
�سعيف. واأق�سد بتكيي��ف القّوة ما يفرت�س اأن يجتهد فيه القوي لتح�سن 
ك��ّم القوة بكيف حي��وي. الكيف بعٌد يرتبط بالثقاف��ة واملعنويات وقد كان 
من الكيف بداية نهو�س الغربين. بعد ذلك �سُمر الثقايف واملعنوي وتعّرت 
الق��ّوة الغربية قّوة �سلف ورعونة وخ�سونة. قّوة بني قارونية وفرعونية 
وق��ّوة هكذا ال ت��دوم. اإذا كانت القّوة هلل فاإّن دوامها ي�سرط ربطها مبالكها 

االأ�سل��ي. ترامب ال يعرف هذا وال يعيه اأّما احلوثي فيعرفه ويعيه جيدا. 
وعلي��ه فاّن قّوة ترامب فاحتة عل��ى �سعف اما �سعف احلوثي ففاحت غلى 
الق��ّوة.. خال ال�سنوات املا�سية توات��رت اأخطاء االأمريكيني ب�سكل الفت. 
اأخط��اأت الفهم اأوال فباحل�ساب��ات واملقايي�س املعت��ادة واملعلومة ال تكون 
ظاه��رة كظاهرة احلوثي ول تكون ظاهرة ن�سر اهلل ول تكون حما�س. هي 
ظاه��رة ل متتلك ق��وة مناف�سة فكيف كان��ت؟ هي كان��ت بح�سابات املعنى 
والثقاف��ة ال بح�سابات القوة والكثافة. بح�سابات الكيف ال بح�سابات الكم. 
بح�سابات الروح ل بح�سابات اجل�سد وما يتدّرع به. لي�ست �سدفة اأن ي�سقى 
ال�سي��د الأمريكي ب�سبب ديناميات تعتمل يف ال�سرق الذي حفظ بقية �سلبة 
م��ن ح�سانته املعنوية. لي�ست �سدفة اأن ي�سبب ال�سيعة كثرا من ال�سداع 
الأمريكي فاملعتقد ال�سيعي �سمد هام�سيا منبوذا ومل تفتنه ح�سابات القّوة 
لذلك فاإن جراأته على قوي اليوم وا�سحة وجلّية. ولي�ست �سدفة اأن يكون 
من اليمن ما يحذر الأمريكيون فراأ�سمال اليمنين منذ قرون ت�سّبث م�سهود 
بالق��دمي ووف��اء ملعنى بلقي�س.. ال اأعلم الغي��ب وال اأتطّفل على اأمر اهلل وما 
ي��اأذن به ولكنن��ي، تو�ّسما وا�ست�سفاف��ا اأقول : اإّن جم��ّرد ظهور احلوثي يف 
م�سه��د التاريخ دليل عل��ى نهاية و�سيكة لاأمريكيني. نهايتهم مبا هم تطاول 
وجت��اوز للحّد. مل يظّن اأحد اأّن ذلك الر�سيع املت�سّرب اإلى ق�سر باذخ عرب 
الي��ّم �سينهي العر�س الفرع��وين. هذا ما كان وهذا ما يكون الأّن االأمر قانون. 
ال فرعون كان يعلم عن هذا القانون وال ترامب يعلم عنه اليوم. من ال يعلم 

عن هذا القانون ل يدوم.

بــــــــــــني تـــــــــرامب واحلـــــــوثـــــي
منصر هذيلي / تونس

أم���������������������ل امل�������ط�������ه�������ردروس من وحي اجلبهات 
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��ْر، ولهيٌب ونار،  ْر�سَ جلبه��ات ما وراء احل��دود، �سريٌر و�سَ
وب��ارود واإع�س��ار، اإنها جبه��اٌت �سَتحكي الأحف��اِد االأحفاد، عن 
َن الغزاة ومرتزقتهم، اأق�سى الدرو�س، واأ�سدَّ  اأ�سوٍد ميانية، ُتلقِّ

العذاب...
اإن دوَل الع��امَل اليوَم وخا�سًة ُتركيا، وم�سر؛ ي�سحكان ملء 
�سدقيهما، على مملكة ال�سيطان، وهي تبدو يف حربها مع اليمن؛ 
كبقرٍة �سربت من بحرية، ثم ت�سبَّحت فيها، ومل تكتف بذلك؛ بل 
تغوط��ت فيها، فاأتتها التما�سيح من كل ح��دٍب و�سوب، لتجعَل 

منها عربًة لبقية املتفرجني، واملتفرجات...
فلم ت�سَمْع مملكة ال�سيطان لركيا؛ وهي حتدثها عن ع�سرات 
االآالف م��ن اجلن��وِد االأتراك الذين ق�س��وا نحبهم يف غزو اليمن 
وف�سلوا ف�سًا ذريًعا، ومل يجروا يف نهاية املطاِف �سوى خيبتهم 
وهزميتهم، وذكري��اٍت ما زالوا يرددونه��ا الأوالدهم واأحفادهم 
ع��ن باأ���س املُقات��ِل اليمن��ي، و�سجاعت��ه وعنفوان��ه، وغرت��ه 

وحميته...
ومل ُت��رِخ اأذنه��ا مل�سر؛ وه��ي تنرث بني يديه��ا قوائم اأكرث من 
خم�س��ني األف قتي��ل؛ ابتلعته��م جبال هم��دان وحا�س��د وبكيل، 
و�سه��ول مذح��ج، وان�سحب��وا بذكري��ات امل��رارة والأمل والتي 

يتذكرونها واأعينهم تفي�س بالدمع...
ومل تعت��رِب م��ن حربه��ا على اليمن م��ن االأ�سب��وع االأول، وال 
ال�سه��ر الأول، ول ال�سن��ة الأول��ى، ول م��ن التقاري��ر العربي��ة 
والعاملية، وه��ي ُتخرِبها؛ باأن اليمني ي��زداُد اإ�سراًرا وعزمية 
كلم��ا طال��ت احل��رب، واأن��ه مل يعد هناك م��ا يخ�س��ره، خا�سة 
وق��د اأُغلقِت املطارات واملنافذ، ومت نق��ُل البنِك، ومت ا�ستهداُف 
�س��االت الع��زاء واالأفراح، واآب��ار املياه، وامل��زارع واملدار�س 
وامل�سانع، ومل ترك مملكة ال�سيطان؛ عائبة اإال وارتكبتها وال 
رذيل��ة اإل وفعلتها ول �سائن��ة اإل ومار�ستها، يف حربها الوقحة 

وعدوانها ال�ساِفر...
وباملقاب��ل فلم تكن اأفعالها ال�ساقطة اإال وقوًدا لِهَمم اليمنيني، 
وعزمية العرب االأ�سيلني؛ فالتحق باجلبهات؛ داعًما وُمقاِتًا؛ 
ال�سي��خ وال�س��اب وال�سب��ل وال�سب��ي، ومل يتب��قَّ يف بيوتهم اإال 
الن�ساء و�سغار االأطفال، والعجزة، واأويل االإربِة من الرجال...
وفيم��ا كان��ت مملكة ال�سيط��ان ومن معه��ا تعرب��د بطائراتها 
ق�سًف��ا لكل ماهو مدين، ولكل البنية التحتي��ة، كان اأ�سبال اليمن 
واأ�س��ود الوط��ن؛ ياحقون جنود الغ��زاة كما تاح��ق االأ�سوُد 
�س��واِرَد الِغزالن... وفيما كان رجال الرجال يرفعون عَلَم اليمن 

يف كل مع�سكٍر يقتحموه، ويف كل موقٍع ين�سفوه،؛كانت طائرات 
الع��دوان، ترمي باأوراٍق مكتوبة بكلماٍت جوفاء، تطاِلُب االآباء، 

باإرجاع االأبناء، من ميدان البطولِة واالإباء!
وفيم��ا طائرات مملكة ال�سيطان؛ حُترُق مزرعة هنا، وحترق 
بيًت��ا هناك ب�سواريٍخ اأمريكية واإ�سرائيلي��ة؛ كان عظماء اليمن 

ُيحرقون مدرعة اأو دبابة اأمريكية بوالعٍة مينية!
وبينم��ا ال�سارع ال�سعودي، يراقُب ه��ذه احلرب التي طالْت، 
واأوَردت �سباب��ه واقت�س��اده �سر املهاِلْك، ب��ل وجعلْت اأ�سرة اآل 
�سعود نف�سها �سذر م��ذر، فمنهم من ُدفن يف ال�سجون، بعيًدا عن 
ال�سم���سِ واله��واء، ومنهم من ه��َرَب طالًبا للنج��اة، ومنهم من 
متَّ اإلزام��ه باالإقام��ة اجلربية يف منزله... وبينم��ا االأب اخلِرف 
وابن��ه املهفوف؛ يحاوالِن ر�سَم بطوالٍت �سورية عن جبهات ما 
وراء احلدود؛ اإال اأن االإعام احلربي اليمني كان اأقوى، واأكرث 
ح�سوًرا، وينقل م�ساه��د االقتحامات اأواًل باأول، وينقل م�ساِهد 
ه��روب جن��ود الكب�س��ة ومرتزقته��م وعبيده��م مبقاط��ع حيَّة، 
وم��ن قل��ِب احل��َدْث، ومل تُعد تنطل��ي على ال�سع��ب ال�سعودي 
واملت�سع��ود تقارير اال�ستغف��ال، ون�س��رات اال�ستهبال، خا�سة 
واحلث��رية والربوع��ة واخلوبة ووادي ج��ارة واجلابري كلها 

حتت اأقدام اأ�سبال اليمن ورجاله...
وارتبكت مملكة ال�سيط��ان اأكرث وهي ت�ساهد مرا�سلي قنوات 
عربي��ة تتج��ول يف تلك امل��دن ال�سعودي��ة برفقة اأ�سب��ال اليمن، 
وال�س��ارع ال�سع��ودي ي�ساه��د ذلك كل��ه، وينطب��ع يف ذهنه تلك 

ة، باأن احلرب لي�ست لعبة ُكرة! احلقيقة املُرَّ
داِع �سعب��ه، وا�ستغفاِل  ومل َيُع��ْد بي��ِد االإعام ال�سع��ودي خِلِ

مواطنيه، اإال با�ستخدام و�سائٍل اأرخ�س مما يتخيله ب�سر. 
واآخ��ُر تل��ك الو�ساِئ��ْل؛ ه��و ا�ستخ��دام االأل��وان و املكي��اج، 
يف تلوي��ن وج��وه وِرق��اب، واأق��دام جن��ود �سع��اودة هارب��ني، 
وت�سويره��ا كج��روٍح اأ�سيبوا بها يف معارك م��ا وراء احلدود، 
وبينم��ا الكام��را ت�سور تلك اجل��روح التمثيلية؛ هن��اَك ُمعلٌق 
ي�سي��ح باأعل��ى �سوته: انظروا اإل��ى اجلندي ال�سع��ودي، وقد 
دا���َس بقدمه عل��ى الألغام، وطرد احلوثين اللئ��ام، وعاد على 

قدميه كاأ�سٍد ُهمام...
والأن حب��ل الك��ذِب ق�سري، ف�سرعان ما ظه��َر املقطْع ال�سابق، 

وحينها انكت�سف ال�سعوديون للعامل؛ 
باأن هذا اجلندي ال�سعودي وغريه ما ُهْم اإالَّ جنوٌد ِنعاج، من 

كتيبِة املكياج !

وحقيقة االنتصار اليمنيكتائب املكياج السعودي

ترى »أنصار الله« أن ما كان في وسع 
الرياض ِفْعُله َفَعَلته

م��ن زاوية اأخرى، كان ال ب��د من ت�سريح مماثل 
يف ه��ذا التوقي��ت، نظ��رًا اإل��ى جمل��ة ا�ستحقاق��ات 
بخ�سو���س املل��ف اليمن��ي. فم��ن جه��ة، تن�س��ط 
الديبلوما�سي��ة االأمريكي��ة حتت �سغ��وط داخلية 
لتخفي��ف اأعباء احل��رب وملفها الإن�س��اين املحرج، 
وبدرج��ة اأق��ل بحثاً عن حل �سيا�س��ي لاأزمة. ومن 
جه��ة ثانية، تتزايد ال�سغ��وط الربملانية يف كل من 
بريطانيا والوليات املتحدة حول مو�سوع ت�سليح 
ال�سعودي��ة. وثالثاً م�سروع مق��دم اإلى الكونغر�س 
يلزم البيت االأبي�س ب�سحب م�ساركته اللوج�ستية 
يف حرب اليم��ن.. ما اأراده ابن �سلم��ان بتحركاته، 
عرب اجتماع »التحالف« يف الريا�س، والتنازالت يف 
املل��ف الإن�ساين، وت�سريحه ل�»رويرتز«، ومواقف 
�سعودي��ة لحق��ة للت�سري��ح... ه��و »ت�سوي��ب« 
الروؤي��ة الأمركي��ة للمل��ف مل�سلحت��ه، واأن يحجز 
مكاناً يراعي هواج�سه يف تعامات ترامب اجلديدة 
مع ملفات املنطقة، �سواء اأكانت ت�سعيدًا �سامًا اأم 

بحثاً خلف ت�سوية هنا وت�سعيد هناك.
قال ابن �سلم��ان، �سمناً، اإنه م�ستعد للتخلي عن 
كل �سع��ارات حرب اليم��ن )مواجه��ة »االنقاب« 
ودع��م »ال�سرعي��ة« والرئي���س امل�ستقي��ل عبد ربه 
من�سور هادي( مع االحتفاظ بامل�سروع احلقيقي؛ 
وه��و اإحباط �سع��ود حرك��ة »اأن�س��ار اهلل« كقوة 
ال تخ�س��ع للو�ساي��ة ال�سعودي��ة وتته��دد هيمن��ة 
الريا�س التاريخية على اليمن، واأن ال�سغط يجب 

اأن يكون على اإيران ل عليه.
مبعن��ى اآخر، �س��روط ابن �سلمان ه��ي: ال قبول 
ب�»اأن�س��ار اهلل« ك�سري��ك وازن وموؤث��ر يف الق��رار 

اليمن��ي، وال تقّبل خلروج احلركة من اإقليم �سمال 
ال�سم��ال املعزول يف مي��ن فيدرايل تري��ده الريا�س 
بعي��دًا من البح��ر االأحمر وباب املن��دب واملمرات 
اال�سراتيجي��ة، م��ع بق��اء املطل��ب املل��ّح يف ع��زل 
احلدود وت�سليم القوة ال�ساروخية لليمن وتفكيك 
بالتط��ور، وكله��ا  االآخ��ذ  ال�ساروخ��ي  الربنام��ج 
مطال��ب ال جم��ال لتحقيقه��ا، ف�سًا ع��ن بحثها مع 
»اأن�س��ار اهلل«، كم��ا تبق��ي معرك��ة اليم��ن يف اإطار 

»معركة وجودية« مفتوحة اإلى ما ال نهاية.
املتاب��ع لاجتم��اع االأول من نوع��ه الذي عقد يف 
الريا���س، قب��ل اأي��ام، ل��وزراء خارجي��ة وروؤ�ساء 
اأركان احل��رب يف دول »التحال��ف« ال��ذي تق��وده 

ال�سعودي��ة يف اليم��ن، يح�س��ل عل��ى انطب��اع باأنه 
يتابع االجتماع االأول حلرب بداأت للتو، ال ملعركة 
تخا���س من��ذ األف ي��وم. لكن ال جدي��د يف امل�سهدية 
�س��وى ما تكرر على ل�سان اجلميع: اإيران م�سوؤولة 
ع��ن »الف�س��ل«. ويف ذل��ك اع��راف �سمن��ي بتعرث 
العم��ل الع�سك��ري يف اليمن، مع دع��وة اإلى �سغط 
دويل عل��ى اإي��ران، يتوقع اأن تخ��رج االأخرية منه 

لتقول لليمنين: »ا�ست�سلموا«.
جتديد رب��ط النزاع م��ع اإيران ميني��اً ي�ستهدف 
املطل��ب ال�سع��ودي الق��دمي اجلدي��د م��ن طهران، 
ال��ذي قدم عرب اأك��رث من و�ساط��ة، كان الكويتيون 
يف اإحداه��ا، وفي��ه: نح��ن م�ستع��دون للتخل��ي عن 

ه��ادي ووقف احلرب لكن ا�سغط��وا على »اأن�سار 
اهلل« لتق��دمي ما ي�سب��ه »اال�ست�س��ام«، وبعيدًا من 
املقاي�س��ة يف امللفات الإقليمية. يف التوقيت احلايل، 
ره��ان اآخ��ر يف ال�سياق نف�سه م��ن بوابة االأمريكي، 
وذلك �سعياً وراء �سم ترامب امللف اليمني يف دفر 

»ح�ساباته« مع طهران.
اأحلق ابن �سلمان ت�سريحاته مبواقف متناق�سة 
يف ال�س��كل اأطلقه��ا فري��ق عمل��ه يف املل��ف اليمني، 
وو�سع��ت حديث��ه اإلى »روي��رز« يف اإطار حتديد 
�سق��ف الت�سوي��ة املرتف��ع وال�سغط عل��ى �سنعاء 
ب��اب  اإغ��اق  دون  م��ن  ك��ربى  تن��ازالت  لتق��دمي 
الت�سوي��ة. فوف��ق ال�سف��ر ال�سعودي ل��دى اليمن، 

                                                  خليـــــل كوثـــــــراين 
يف ال�سيا�سـة، مل يكـن وقـع مواقف ويل العهد ال�سـعودي، حممد بن �سـلمان، يف حواره مع وكالـة »رويرتز« بالن�سـبة اإلى اليمنيني 
مفاجئًا، بقدر ما مّثل فر�سة جديدة )بعد فر�سة الأزمة اخلليجية( لك�سب النقاط يف معركة الراأي العام الداخلي والإقليمي حول 
حقيق�ة دوافع احلرب وجوهر الأهداف ال�سعودية فيها )اإ�سافة اإلى الت�رصيحات املحرجة لوزير اخلارجية القطري ال�سابق، حمد 
بن جا�سم(. اأما القراءات ال�رصيعة ملاآلت موقف ابن �سلمان، فان�سّبت على ا�ستنتاج اأن ل حل �رصيعًا يلوح يف الأفق. يف حيثيات املوقف 

وم�ا تبع�ه من ت�رصيحات وحت�ركات، تظهر جملة من املالحظات حول املوقع ال�سعودي من املل�ف اليمني بعد األف يوم من احلرب... 
يف ال�س�كل، توّج�ه ابن �س�لمان اإلى الراأي العام الغربي عرب من�رب »رويرتز«، خماطبًا الأمريكيني، حتديدًا، بلغ�ة تتناغم وخطابهم، عرب 
التحذي�ر من ا�ستن�س�اخ جتربة »ح�زب اهلل الإرهابي« وفق املنظار الأمريكي، والتنبيه اإلى خطورة خ�س�ارة الإطاللة على ممر باب 

املندب والبحر الأحمر وتهديد ذلك للتجارة العاملية، ما ي�ستدعي ا�ستمرار احلرب.
بالغ ويّل العهد يف تقدير موقعه لدى وا�سنطن مقارنة مبوقع اإ�رصائيل، احلليف الأول لالأمريكي، حني اأراد ا�ستغالل حلظة تت�ساعد 
فيه�ا حمل�ة »الع�زل« التي يقوده�ا الرئي�س دونالد ترامب �س�د اإي�ران، ليلفت النتب�اه اإلى اأنه ل ب�د من اللتزام جتاه ال�س�ديق 

ال�سعودي بدرجة م�سابهة لتلك التي تلحظ فيها هواج�س تل اأبيب.

يوں على احلرب.. بن سلمان يواصل ضرب الرأس باجلدار ق��ب��ل أي�����ام، ق����ّدم م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان إح����دى أه����م »وث����ائ����ق« ح����رب ال��ي��م��ن، ال��ت��ي س��ي��ح��ت��ف��ظ ب��ه��ا أرش���ي���ف امل���ؤرخ���ني، 1000
ك��م��ا سيتعاملون م��ع وث��ي��ق��ة ال ت��ق��ل أه��م��ي��ة، َم��َن��ح��ه��ا ب��ال��ت��زام��ن ح��م��د ب��ن ج��اس��م ب��ش��أن احل��رب��ني اليمنية وال��س��وري��ة

حممد اآل جاب��ر، ال تزال الريا�س ت�سعى »لتحريك 
احل��ل ال�سيا�سي يف االأزمة اليمنية«، وتدعم جهود 
املبع��وث ال��دويل اإ�سماعي��ل ولد ال�سي��خ اأحمد »يف 
�سبي��ل حل الأزم��ة واإعادة اإحي��اء امل�ساورات بن 
اأطرافه��ا«. ولف��ت ال�سف��ر ال�سعودي اإل��ى اأن ولد 
ال�سيخ يحتاج اإلى »اجللو�س مع االأطراف اليمنية 
ملناق�سة كل االأفكار ثم تقدمي مقرحاته بعد ذلك«.
ع�س��و اآخ��ر يف »فريق اليمن« ل��دى ابن �سلمان، 
ه��و نائ��ب رئي���س جه��از اال�ستخب��ارات العام��ة 
ال�سع��ودي، اأحم��د ع�س��ريي، دعا املجتم��ع الدويل 
اإل��ى الإ�سه��ام يف »اإيج��اد ح��ل �سيا�س��ي لالأزم��ة 
اليمني��ة من خ��ال املبع��وث االأممي، االأم��ر الذي 
�سي�س��ع ح��دًا لاأزم��ة االإن�ساني��ة يف اليم��ن«. ويف 
املعلوم��ات امل�سّرب��ة م��ن الريا�س، ف��اإن االأجواء 
ل��دى فري��ق ه��ادي مل تتبدل عّم��ا كان��ت عليه قبل 
ت�سريح ابن �سلمان وحراك املبعوث الدويل، وهي 
تف�سح ملن يتحدث اإليها ب��اأن اإ�سماعيل ولد ال�سيخ 
غ��ادر ال�سعودية طلب��اً للقاءات م��ع »اأن�سار اهلل« 

لت�سليمها املقرتحات اجلديدة.
اهلل«،  »اأن�س��ار  اإل��ى  بالن�سب��ة  الأر���س،  عل��ى 
ل��كل  اإنه��ا م�ستع��دة  ال جدي��د، واحلرك��ة تق��ول 
الحتم��الت، ورهانها من�س��ّب على امليدان، حيث 
كان��ت اأولى ر�سائل ال��رد على ت�سري��ح ويل العهد 
ال�سع��ودي عرب مفاجاأة اإ�سق��اط مقاتلة »تايفون« 
ب�ساح اأر�س �� جو. وترى قيادة احلركة اأن ما كان 
مب�ستطاع ابن �سلمان فعله طوال املدة املا�سية قد 
اأقدم علي��ه، ومل يوفر كل االأ�سلحة بوجه �سنعاء، 
ويف النتيجة ل اأثر يذكر يف املعادلة الع�سكرية بعد 

جردة األف يوم من احلرب.
يف املتوقع، ت�سري ال�سحاف��ة الغربية اإلى غياب 
فر���س جناح م�س��روع قانون اإيق��اف دعم احلرب 
يف الكونغر���س، يف ظ��ل غي��اب �سغ��ط ج��ّدي م��ن 
البي��ت الأبي���س، امل�ستفي��د م��ن فوات��ر املعركة. 
ويف النتيج��ة، �سيك��ون اب��ن �سلم��ان رابح��اً عل��ى 
ه��ذا ال�سعي��د بتثبي��ت �سروط��ه اأم��ام ال�سغ��وط 
الديبلوما�سي��ة الدولي��ة: خذوا تن��ازالت يف امللف 
ع�سكري��ة  بتن��ازلت  تطالب��وين  ول  الإن�س��اين، 

و�سيا�سية اأمام »اأن�سار اهلل«.
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احملتل اإلماراتي يستنسخ سجن 
أبو غريب في اليمن

ت�سع��ى دول��ة االإم��ارات اإل��ى حتوي��ل ث��اين اأكرب 
مع�سكر ميني، اإذ اإّنه مقام على م�ساحة 12 كيلومرًا 
مربع��اً، اإلى اأح��د اأكرب معتقاته��ا ال�سرّية يف اليمن، 
ليك��ون على �ساكل��ة »معتقل اأبو غري��ب« يف العراق 

اإبان االحتال االأمريكي الربيطاين للباد
و بح�س��ب تقري��ر للكاتب ر�سيد بجري��دة االأخبار 
اللبناني��ة ، تتعم��د االإم��ارات حتوي��ل املع�سك��رات 
اأّن  اإل��ى  اإل��ى معتق��ات كب��رية، نظ��رًا  الع�سكري��ة 
حتتي��ة  بن��ى  عل��ى  عام��ة  حتت��وي  املع�سك��رات 

»منا�سبة«.
و ق��ال التقرير : بعدما حّولت اأبوظبي مع�سكرات 
و»الرئا�س��ة«  الأمن��ي«  و»احل��زام  »الع�سري��ن« 
و»الإن�س��اءات«، اإل��ى معتقالت، ت�سع��ى اليوم اإلى 
اإن�ساء واحد من اأك��رب معتقاتها اليمنية، ويقع عند 
ال�ساح��ل الغربي للب��اد حيث تقع مديري��ة ومدينة 

املخا التابعتن اإلى حمافظة تعز.
ولف��ت التقري��ر اإل��ى اأن الإم��رارت  ت�سع��ى اإل��ى 
حتوي��ل »مع�سك��ر خال��د بن الولي��د« ال��ذي ت�سيطر 
عل��ى ج��زء من��ه ق��وى الغ��زو واملرتزق��ة املوالي��ة 
ل�»التحال��ف« ال��ذي تقوده ال�سعودي��ة  اإلى معتقل . 
وتغافل التقرير باأن قوات اجلي�س واللجان ال�سعبية 

ت�سيطر على اجزاء كبرية من هذا املع�سكر.
ووا�س��ار التقري��ر اإل��ى ان ه��ذا املع�سك��ر يبع��د 
ع��ن مدين��ة املخ��ا مب�ساف��ة 40 كيلوم��رًا ومب�سافة 
ت��وازي 60 كيلومرًا عن مدينة تع��ز، وميتد بطول 
كيلومرين فوق �سل�سلة جبلية ويتمّيز بتح�سيناته 
الطبيعي��ة املتمثل��ة باملرتفع��ات واله�ساب احلاكمة 
من جميع االجتاهات، التي ُتعُدّ �سياجاً منيعاً للدفاع 

عنه وحمايته.
واأ�ساف : هذا املع�سكر الذي يت�سف بتح�سيناته 
الكبرية والذي يحتّل املرتبة الثانية لناحية احلجم 
بعد »قاع��دة العند« الع�سكرية يف حل��ج، يلّفه �سور 
حج��ري كب��ري، عر�س��اً وطواًل، ول��ه �س��ت بوابات، 
منه��ا بوابتان رئي�سيتان )البوابة ال�سرقية والبوابة 
الغربي��ة(، وبوابت��ان ثانويت��ان )البواب��ة ال�سمالية 
والبواب��ة اجلنوبي��ة(. اأي�س��اً، ه��و جمه��ز باأنف��اق 
اأر�سي��ة اأن�سئ��ت يف ال�ستيني��ات، ويحتوي على عدد 
م��ن املخاب��ئ واخلن��ادق اخلر�سانية الت��ي اأن�سئت 
يف خ��ال العق��ود املا�سي��ة. وفيم��ا كان��ت الق��وات 
املوالية للفار ه��ادي، ومعها »التحالف« ال�سعودي، 
تته��م »اأن�س��ار اهلل« با�ستخدام ه��ذه البنية التحتية 
كمخاب��ئ لل�سواري��خ، ف��اإّن االإم��ارات ت�سع��ى اإل��ى 
ال�ستفادة منها يف �سياق م�سروعها لتحويل املع�سكر 

اإلى معتقل.
وب��ن التقري��ر ب��اأن حم��اولت الإم��ارات لإن�ساء 
معتق��ل �سخ��م كهذا يف املخ��ا، الأن ال��دور االإماراتي 
يف ه��ذه املنطقة  حد و�سف الكات��ب يختلف كلياً عن 
اأدوار اأبوظب��ي يف عدن )جن��وب(. فال�سلطة املحلية 
يف هذه املدين��ة التي يتجاوز ع��دد �سكانها 100 األف 
ن�سم��ة، تعك�س النفوذ الإمارات��ي الكبر، اإذ مُتار�س 
اأبوظب��ي هن��اك احلك��م ب�س��كل علن��ي ع��رب مندوبها 
املع��روف ب�»اأب��و حمم��د الإمارات��ي«. وي�ساعد هذا 
االأخ��ري ع��دد كب��ري م��ن ال�سب��اط االإماراتي��ني، من 

ي��ان ب�»اأب��و زرع��ة« وب�»اأبو  بينه��م الرج��ان املكَنّ
عب��د اهلل«، وهما امل�سوؤوالن املبا�س��ران عن حتويل 
مب��اٍن حكومي��ة وخدمي��ة، تتمثل مبحاك��م ونيابات 
وم�س��ارف وموانئ وم�سانع، اإل��ى معتقات �سرّية 

مُتار�س فيها خمتلف اأ�سناف التعذيب.
وك�سفت التقرير باأن امل�سع��ى الإماراتي يرتافق 
م��ع »قيام الق��وات املوالي��ة الأبوظبي مبن��ع عودة 

مئات الأ�سر من اأبناء املنطقة الذين ي�سكنون بالقرب 
م��ن مع�سكر خال��د اإلى منازله��ا الأ�سب��اب غام�سة«، 

وفق ما ي�سري م�سدر حملي ل�»االأخبار«.
واأك��د التقرير وف��ق امل�سادر ح�س��ب قوله ، طلب 
ق��وات موالي��ة لالإمارات من الق��وات امل�سيطرة على 
»مع�سك��ر خال��د ب��ن الولي��د«، والتابع��ة للقي��ادي 
ال�سلفي حمدي �سك��ري ال�سبيحي، »اإخاء املع�سكر 
وت�سليمه للق��وات ال�سودانية، متهي��دًا لتحويله اإلى 
اأب��و غريب اآخ��ر يف اليم��ن«، يف اإ�سارة اإل��ى املعتقل 
ال�سهر يف العراق، الذي كانت تديره قوات الحتالل 
بعد الغزو الأمركي للبالد، وقد ا�ستهر اإبان ت�سريب 
االحت��ال  وموظف��و  جن��ود  كان  للتعذي��ب  �س��ور 
االأمريك��ي �� الربيط��اين يقومون به��ا. ويلفت م�سدر 
اإلى اأن وفدًا ع�سكرياً �سودانياً زار املع�سكر، قبل نحو 
ع�سرة اأيام )يوم ال�سبت املا�سي(، يف اإطار امل�ساعي 
االإماراتي��ة الإخائه من قوات »لواء العمالقة« الذي 

يقوده ال�سبيحي الأقرب اإلى الريا�س من اأبوظبي.
يف ال�سي��اق، فمن��ذ �سه��ر اأي��ار املا�س��ي، حت��اول 
االإم��ارات اإخ��اء »مع�سكر خالد ب��ن الوليد« من اأي 
ق��وات جنوبي��ة غري تابع��ة لها. وقد �سن��ت اأبوظبي 
حرباً �سرّي��ة على قوات »املقاوم��ة اجلنوبية« التي 
ال تخ�س��ع له��ا، بل تتب��ع �سمني��اً لقي��ادة الوحدات 
املوالية للف��ار هادي، وتتلق��ى توجيهاتها من قيادة 

القوات امل�سرتكة التابعة ل�»التحالف« يف الريا�س.
جدي��ر بالذك��ر اأي�ساً، اأّن��ه يف �سهر ني�س��ان، وبعد 
اأي��ام فق��ط م��ن �سق��وط املع�سك��ر حت��ت �سيط��رة 
الق��وى  طالب��ت  ل�»التحال��ف«،  املوالي��ة  الق��وات 
املوالية لالإم��ارات القواِت امل�سيط��رة على املع�سكر 

باالن�سحاب منه واإخائ��ه حتت مربر »فتح جبهات 
جدي��دة يف مديرية م��وزع وا�ستم��رار حترير جميع 

املناطق املحاذية لباب املندب«.
اإل اأّن مطال��ب الإم��ارات كانت ق��د رف�ستها قيادة 
»ل��واء العمالقة«، واأ�سدرت بيان��اً يف حينه، طالبت 
فيه القوات املوالي��ة لأبوظبي ب�»احرتام ت�سحيات 
ق��وات العمالقة«، وراأت اأّن »م�س��ادرة انت�ساراتها 

خط اأحمر«.
على م��دى االأ�سه��ر اخلم�سة املا�سي��ة من �سراع 
ال�ستح��واذ والنفوذ بن تلك القوات، قتل الع�سرات 
يف ع��دد من املواق��ع واجلبهات ب�»ن��ريان �سديقة«، 
وتعر���س القي��ادي ال�سلف��ي، ال�سبيح��ي، ملحاول��ة 

اغتيال جنا منها باأعجوبة، ُنفذت ب�ساروخ موّجه.
وعل��ى الرغم من تراج��ع ال�سراع ب��ني الطرفني، 
فاإن��ه ال ي��زال م�ستم��رًا حت��ى يت��م اإخ��اء »مع�سكر 
خال��د ب��ن الوليد« ب�س��كل كام��ل بغية اإقام��ة معتقل 

الإماراتين اجلديد.

ما هي أطماع احملتل اإلمارات؟!
بح�س��ب حت��ركات االإم��ارات مبا يف ذل��ك القاعدة 
الع�سكري��ة يف جزي��رة مي��ون يف فوه��ة م�سي��ق باب 
املندب احلي��وي، واحتال جزيرة �سقطرئ فاملحتل 
االإمارات��ي ُيعد لتواج��د طويل االأم��د وباملحافظات 
اجلنوبي��ة كقاع��دة ع�سكري��ة ثابتة باجت��اه اأفريقيا 

وبنف�سها كقوة ع�سكرية ت�سيطر على امل�سيق.
ويف نف���س الوق��ت تدف��ع املحافظ��ات اجلنوبي��ة 
اإل��ى "الفو�س��ى" الدائم��ة، الفو�س��ى الت��ي حتق��ق 
له��ا خافات دائمة ب��ني اأبناء املحافظ��ات اجلنوبية 

متكنه��ا من ا�ستخدام القوة التي اأ�س�ستها وال�سجون 
ال�سري��ة لتعذي��ب املعار�سن واملنتقدي��ن لل�سيطرة 
عل��ى من�س��اآت النف��ط واملوانئ وحت��ول املحافظات 
اجلنوبي��ة اإل��ى ُم�ستعَم��رة دائم��ة ت��رزح كم�ستهلك 
لال�ستثم��ارات الإماراتي��ة واحل�سول عل��ى عائدات 
دائمة مبليارات الدولرات لتعوي�س عجز موازنتها، 
وتوؤمن احتياجاتها من الغ��از امل�سال بعد اأَنّ فجرت 

اأزمة مع قطر التي متدها بتلك االحتياجات.

شبح االغتياالت يعود مجددًا إلى 
احملافظات احملتلة ليستهدف 

الدعاة ورجال الدين
اأذا ما تطرقنا اإلى ما تعي�سه املحافظات اجلنوبية 
واأبنائه��ا، ف��ال ميك��ن و�سف��ة ب��اي عب��ارة اأو مقال 
وامن��ا �سنكتف��ي بالق��ول اأن الو�س��ع ال��ذي يعي�س��ه 
اأبناء اجلن��وب بالكارثي يف ظل �سيطرة قوات الغزو 
واالحت��ال االأجنب��ي، التي حل بوجوده��ا الفو�سى 
الأو�س��اع  وتده��ور  ال�ستق��رار  وع��دم  الأمني��ة 
املعي�سي��ة ل�س��كان املحافظات اجلنوبي��ة التي ترزح 
حتت وطاأة االحتال، حيث تغذي االأخرية عمليات 
االغتي��ال وال�سراع��ات الداخلية، وك��ذا ن�سر ودعم 

اجلماعات التكفرية.
وهن��ا �سنتط��رق اإل��ى ال��دور الذي يلعب��ه املحتل 
ا�ستكم��ال  ويح��اول  ي�سيط��ر  وال��ذي  الإمارات��ي، 
واملوان��ئ  وال��رثوات  االأرا�س��ي  عل��ى  ال�سيط��رة 
واجل��زر اليمنية، وذلك مبا يخ��دم تواجده الدائم يف 
جن��وب �سبه اجلزي��رة العربية بالق��رب من م�سيق 

ب��اب املن��دب ال�سرتاتيج��ي، كما يه��دف ل�ستغالل 
ا�ستعم��ار  �سم��ن  الغني��ة  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات 
اقت�س��ادي عل��ى مدى طوي��ل واآخر متو�س��ط، ومنذ 
دخ��ول ق��وات االحتال اإل��ى عدن يف يولي��و 2015م 
اأ�س�ست دويلة االإم��ارات قواتها اخلا�سة، وهاجمت 
اأي ق��وة بديلة عن القوات الت��ي كانت �ستِحل حملها 

لذلك.
ومنذ دخ��ول قوات الغزو واالحت��ال املحافظات 
اجلنوبية، تعي�س هذه املحافظات حالة انفالت اأمني 
و�سراع��ات داخلي��ة واغتي��االت ب�سكل يوم��ي اأمام 
مرئ��ي ق��وات االحتال، والت��ي تكتفي ب��دور الداعم 
�س��دة  ا�سرتع��ت  املا�سي��ة  الأي��ام  ويف  واملتف��رج.. 
النف��الت الأمني يف حمافظة عدن، وازدادت عمليات 
االغتياالت لعلماء ورجال دين يف مناطق املحافظة.

ه��دوء  بع��د  جم��ددًا  االغتي��االت  �سب��ح  ليع��ود 
ن�سب��ي خال ال�سه��ر الفائت يف عدن وم��دن اأخرى يف 
اجلنوب��ي، م�ستهدفة ب�سكل اأ�سا�س��ي الدعاة ورجال 

الدين.
اإل��ى  الدي��ن  رم��وز  اغتي��الت  م�سل�س��ل  ويعي��د 
الأذه��ان، ال�سيناري��و املماث��ل الذي �سهدت��ه املدينة 
الع��ام املا�س��ي، بع��د اأن كان��ت تلك اجلرائ��م، التي 
ي�سفه��ا متابعون باملمنهجة، وه��و ما ي�سع اأكرث من 

عامة ا�ستفهام عن �سبب ذلك، وفقاً ملراقبني.
ب��ات العلم��اء والدعاة ورج��ال الدي��ن يف جنوب 
اليم��ن، عر�س��ة لعمليات اغتي��ال طالت ع��ددا منهم 
اإ�ساف��ة اإلى حمات اعتق��ال اأخ��رى ا�ستهدفت كبار 

رجال الدين من التيار ال�سلفي.
وت�سه��د املحافظ��ات اجلنوبية املحتل��ة، عمليات 
اغتي��ال ممنهج��ة، طال��ت - اإل��ى جانب رج��ال اأمن 
وم�سئولن يف الدولة، وقي��ادات يف بع�س الأحزاب، 
وبع���س قي��ادات ال�سعبي��ة، ومدنين ُع��زل- طالت 

رجال دين وعلماء.
 وق��د �سمل��ت عملي��ات الت�سفي��ة اغل��ب امل�سائ��خ 
الذي��ن له��م مواق��ف مناه�سة ل��ن بري��ك، ومل�سروع 
الإم��ارات، اإم��ا بالتحذي��ر م��ن عل��ى املناب��ر، اأو يف 

اجلل�سات اخلا�سة".
وحاول��ت الإم��ارات ال�سيط��رة عل��ى الكث��ر من 
جوامع عدن بالق��وة الع�سكرية، حيث فر�ست مدير 

الأوقاف عبدالرحمن الوايل، وهو موايل لها.
ومنذ حظ��رت االإمارات ن�س��اط جمعيتي احلكمة 
املحافظ��ات  �سه��دت  اجلن��وب،  يف  والإح�س��ان 
اجلنوبي��ة اأعم��ال عن��ف، ا�ستهدفت امل�سائ��خ الذين 
يرتبط��ون باجلمعيت��ني، ومت اعتق��ال رئي�س جمعية 
الإح�س��ان، وقام��ت ال�سلطات الأمني��ة املدعومة من 
قب��ل الإم��ارات، بنفي عدد من امل�سائ��خ، اإ�سافة اإلى 

ت�سفيات متت ملن رف�س مغادرة عدن.
ويرى مراقبون اأن االإمارات ت�سعى لدعم ال�سلفية 
التي يقودها هاين بن بريك، والتي تعتربها االإمارات 
املوؤ�س�س��ة الدينية التي ميكن لها اأن مترر م�ساريعها 

يف اجلنوب عربها بدون اأي اعرا�س.

م������������ا ب������������ني االغ������������ت������������ي������������االت وال����������س����������ج����������ون ال������������س������������ري������������ة.. واألط���������������م���������������اع االس�������ت�������ع�������م�������اري�������ة

أبـــــــنــــــــــــــــــــاء اجلنـــــــــــوب الــــــــــــيـــــــــــمــــــــــني..
عملت قوات الغزو الإماراتية على اأن�ساء �سجون �رصية بهدف اثبات قدرة 
ميلي�س�ياتها التي �س�كلتها، على اإف�س�اء الرعب �س�د اأي اأ�س�وات مناه�سة 
مل�رصوعها و�سيا�ستها، من خالل اإن�ساء ال�سجون ال�رصية ومعتقالت التعذيب 
�سد كل من تعتقد اأنه �سينتقد حتركاتها.. وقد ك�سفت جهات م�سوؤولة 
يف املحافظ�ات اجلنوبي�ة عن اأن�س�اء الإم�ارات واأعوانها يف اجلنوب 17�س�جنًا 
�رصيًا يف ظل �س�مت الأمم املتحدة على جرائم التعذيب التي متار�س�ها دولة 

الحتالل اجلديد بحق الآلف من املواطنني يف جنوب البالد.
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13�شفر1439هـــ   
فــق  ا ملو ا

2_11_2017م
وا�سل طريان حتالف 
الأمريك��ي  الع��دوان 
ال�سعودي الغا�سم ارتكاب 
اأب�س��ع اجلرائم بح��ق اأبناء 
ال�سام��د،  اليمن��ي  ال�سع��ب 
حيث �سقط 13 م��ا بن �سهيد 
اأطف��ال،   10 بينه��م  وجري��ح 
الع��دوان  ط��ران  �س��ن  عق��ب 
اأكرث من 34 غ��ارة على عدد من 

املحافظات.
 3 ا�ست�سه��د  �سع��دة  فف��ي 
مواطن��ن بن��ران حر���س احلدود 
احلدودي��ة  باملنطق��ة  ال�سع��ودي 
يف  منب��ه،  مبديري��ة  ال�سي��خ  اآل  يف 
ح��ني توا�س��ل الق�س��ف ال�ساروخ��ي 
الغ��ور  منطق��ة  ي�سته��دف  ال�سع��ودي 

مبديرية غمر احلدودية.
ال�سع��ودي  الع��دوان  ط��ران  اأم��ا 
الأمريكي فق��د �سن 3 غ��ارات على منطقة 
الف��رع مبديري��ة كت��اف، و4 غ��ارات عل��ى 
مناطق متفرقة من مديرية باقم، وا�سهداف 
من��زل مواطن مبنطق��ة اآل ع�س��ان مبديرية 

باقم.
يف حن اأ�سيب 10 اأطف��ال اإثر غارة لطران 

الع��دوان ا�ستهدفته��م يف قري��ة ماح��ا مبديرية 
امل�سلوب يف اجلوف.

كما �سن لطران العدوان ال�سعودي الأمريكي 
8 غ��ارات عل��ى جب��ل الق��رن ومناط��ق متفرقة 

مبديري��ة نه��م، و�س��ن 4 غ��ارات 
�س��رواح  مديري��ة  عل��ى 

غ��ارات  و4  مب��اأرب. 
�سرق مف��رق املخاء 

م��وزع  مبديري��ة 
بتعز، و5 غارات 
منطق��ة  عل��ى 
مبديرية  امل��زرق 

حر�س بحجة.
وراء  وفيم��ا 

فق��د  احل��دود 
ط��ران  �س��ن 
ن  ا و لع��د ا
ي  د ل�سع��و ا
يك��ي  مر لأ ا
ت��ن  ر غا
عل��ى موق��ع 

د  لعم��و ا
و3  بجي��زان، 

عل��ى  غ��ارات 
ال�سدي���س  موق��ع 

بنجران.

جرائم العدوان

جرائمالعدوان
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يوا�سل حتالف العدوان االأمريكي ال�سعودي 
الغا�س��م �س��ن غارات��ه الهمجية عل��ى املواطنني 
وممتلكاته��م واملمتل��كات العام��ة يف ع��دد م��ن 
حمافظات اجلمهورية، لتبلغ عدد الغارات التي 
�سنها 74 غارة توزعت على عدد من املحافظات.
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران  �س��ن  حي��ث 
ال�سعودي 7 غ��ارات ا�ستهدفت منطقة اجلعملة 
ومدينة �سحيان مبديري��ة جمز، ومنطقة املليل 
منطق��ة  كت��اف،  والف��رع مبديري��ة  والك�س��ارة 

املالحيط مبديرية الظاهر.
الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   8 �س��ن  يف ح��ن 
احليم��ة  مديري��ة  عل��ى  ال�سع��ودي  الأمريك��ي 
اخلارجي��ة، و3 غ��ارات عل��ى مع�سك��ر جرب��ان 
وغ��ارة عل��ى منطقة �سام��ك مبديري��ة �سنحان، 
وغ��ارة على منطقة �سبوع��ة بنهم ويلقي قنبلة 
�سوئي��ة عل��ى �س��وق بن��ي من�س��ور مبديري��ة 

احليمة اخلارجية ب�سنعاء.
اإلى ذلك ا�ست�سهدت طفلة يف ق�سف �ساروخي 
ملنافقي العدوان على قرية قوبرة وعلى منطقة 

بني حممد مبديرية يف نهم.
ياإتى ه��ذا بالتزامن مع �سن ط��ريان العدوان 
ال�سعودي 17 غارة ا�ستهدفت منازل املواطنن 
يف منطق��ة احلر�سف��ة مديري��ة نه��م مبحافظ��ة 

�سنعاء.
ويف تعز طران العدوان الأمريكي ال�سعودي 
غارت��ان �سمال مديرية املخ��ا، و3غارات جنوب 
مدر�سة ال�سرطة و�سرق جبل ال�سبكة يف مديرية 

موزع، وغارة على مدار�س العمري 
مبديرية ذباب.. كما �سن 

العدوان  ط��ران 
يك��ي  مر لأ ا
ال�سعودي 16 
عل��ى  غ��ارة 
يت��ي  ير مد

حر���س ومي��دي بحجة، يف ماأرب �س��ن العدوان 
7 غ��ارات عل��ى مديرية �س��رواح، يف حن �سن 
غ��ارة عل��ى اإحدى امل��زارع مبديري��ة باجل يف 

احلديدة.
اأم��ا يف م��ا وراء احل��دود فقد �س��ن طران 
الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي غ��ارة على 

جبل الدود بجيزان،
و�س��ن 5 غ��ارات عل��ى مدين��ة 

الربوعة يف ع�سر.

مـــــن 23 ـ 27 أكتــوبـــر الجــــاري

غ�������ض���������������ون ف������������ي  لتغطية الهزائم يف اجلبهات.. 
أي�����������������������ام:5يرتكب املجازر بحق الأبرياء 

الحد..  يوم  �شاعات  خالل 
ي�شن الـــعـــدوان  ـــريان  عدد من املحافظات74ط

غارة على

يقارب العدوان الأمريكي ال�س�عودي من اإمتام األف يوم، منذ بدء العدوان على اليمن دون اجناز يذكر اأو تقدما يح�س�ب، رغم ا�س�تخدامهم للقوة 
املفرطة وال�سلحة املحرمة التي تبخرت اأمام ال�سمود اليماين، فعلى مدار ال�ساعة ي�سن طريان حتالف العدوان غاراته الهمجية، لريتكب 

املجازر بحق اأبناء ال�سعب اليمني والتي يكون اأكرث �سحاياها من الن�ساء والأطفال.. وطيلة اأمد العدوان حر�سنا يف �سحيفة احلقيقة 
على ر�س�د ون�رص عدد الغارات خالل اأيام كل ا�س�بوع، وما ينتج عنها من �س�هداء وجرحي، وذلك بهدف توثيق جرائم العدوان، 

واط�الع الق�راء من املجاهدين وال�س�عب مب�ا يرتكب من جرائم بح�ق اإخوانه�م وامهاتهم واأطفالهم، حت�ى تكون هذه 
اجلرائم اأحد الدوافع لتنكيل بالإعداء والعمالء �سواأ يف الداخل او اخلارج.
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ط��ران  �س��ن 
الأمريكي  العدوان 
ال�سع��ودي م��ا يزيد ع��ن 30 غارة 
خ��ال �ساعات ي��وم الثاث��اء، م�ستهدف��ا املواطنني 
واملمتل��كات العامة واخلا�سة يف عدد من املحافظات 

اليمنية.
ففي حمافظة �سعدة �سن طران العدوان الأمريكي 
ال�سع��ودي غارت��ان على م��زارع املواطن��ن يف منطقة 
القه��رة ال�سرقية مبديرية منب��ه احلدودية، و4 غارات 
عل��ى منطق��ة البق��ع مبديري��ة كت��اف، و3 غ��ارات على 
مناطق متفرقة من مديرية باقم، واأ�سيب مواطن بق�سف 
�ساروخ��ي �سع��ودي ا�سته��دف منطق��ة ف��وط مبديري��ة 

حيدان.
يف ح��ن �سن ط��ران العدوان غارتان عل��ى منطقة بقالن 
مبديري��ة بن��ي مط��ر، وا�ستهدف منزل��ن اثن��ن يف منطقتي 
�سبوع��ة ورمادة مبديرية نه��م، و�سن 7 غارات على م�سجدا 
يف منطق��ة رمادة وعل��ى منطقة الغولة يف مديرية نهم، يف حني 
ا�ستهدف منافقو العدوان بق�سف �ساروخي مزارع املواطنني 
يف منطق��ة عي��ال حمم��د مبديري��ة نه��م باأك��رث م��ن 19 �ساروخ 

كاتيو�سا.
اإل��ى ذلك �س��ن طران الع��دوان الأمريكي ال�سع��ودي 8غارات 
عل��ى مديريتي حر���س وميدي، وغارتان عل��ى حريب القرامي�س 

مباأرب، وغارة على مديرية ع�سيالن ب�سبوة.
ويف ما وراء احلدود �سن طران العدوان ال�سعودي الأمريكي 

غارة على جبل الدود.

طريان العدوان ي�شتهدف بـ 
30غارة عدد من املحافظات 

100 �شهيد وجريح بـ 206 غـــــارة لطريان العدوان
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ا�ست�سه��د 7 مواطن��ني بينه��م ن�س��اء واأطف��ال، ي��وم 
اجلمع��ة، يف جمزرة جدي��دة يرتكبها ط��ريان العدوان 
ال�سع��ودي الأمريكي يف حمافظة �سع��دة �سمال البالد، 
لريتفع بذلك عدد �سحايا جرائم العدوان خال اليومني 
املا�سين اإل��ى 81 �سهيدا وجريح��ا مدنيا يف ظل �سمت 
الع��دوان  ط��ران  اأن  م�س��در  واأو�س��ح  خم��ز..  دويل 
ال�سع��ودي الأمريكي ا�ستهدفت منزل اأحد املواطنن يف 

منطقة اآل ع�سان مبديرية باقم باملحافظة.
واأ�س��اف اأن الغ��ارات التي ا�ستهدف��ت املنزل 
اأدت اإل��ى ا�ست�سه��اد 7 مواطن��ني بينهم اأطفال 
ون�س��اء، مرجح��ا ارتفاع ح�سيل��ة ال�سحايا 
وانت�س��ال  الإنق��اذ  عملي��ات  واأن  حي��ث 
ال�سحايا ل تزال م�ستمرة حتى اللحظة.

ن�س��اء  ث��اث  اأ�سيب��ت  ح��ني  يف 
بج��روح بليغ��ة ومتو�سطة اإثر 
غارة ا�ستهدفت منزاًل كانت 
ق��د  امل�ستهدف��ة  ال�س��رة 
نزح��ت اليه م��ن قبل يف 
منطقة قطبن مبديرية 
نه��م �س��رق العا�سمة 

�سنعاء.
ط��ران  وارتك��ب 
جم��زرة  الع��دوان 
مروعة يف �سوق عالف 
فجر  �سع��دة  مبحافظة 
�سحيته��ا  راح  الأربع��اء 

29 �سهيدا و28 جريحا.

�شهداء بينهم ن�شاء 7
واأطفال يف مديرية 

باقم ب�شعدة  
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عا���س ال�سع��ب اليمن��ي ي��وم االأربع��اء تفا�سي��ل ي��وم داٍم 
جدي��د ج��راء ا�ستهداف ط��ريان العدوان ال�سع��ودي االأمريكي 
ومرتزقته للمواطنني وممتلكاتهم يف عدد من املحافظات ما اأدى 
اإلى ا�ست�سه��اد 33 �سخ�ساً واإ�ساب��ة 32 اآخرين.. واأكد م�سدر 
م�س��وؤول ا�ست�سه��اد 29 مواطن��اً واإ�ساب��ة 28 اآخري��ن ج��راء 
ا�ستهداف طران العدوان �س��وق الليل بعزلة عالف يف مديرية 

�سحار مبحافظة �سعدة.
وا�ست�سه��د مواطنان وجرح ثالث يف غ��ارة لطريان العدوان 
عل��ى �سيارة يف اخلط العام مبنطقة غاف��رة يف مديرية الظاهر، 

فيم��ا اأ�سيب مواط��ن من اأبناء مديري��ة رازح بنران 
حر�س احلدود ال�سعودي .

واأو�س��ح امل�س��در اأن مرتزق��ة الع��دوان 

ال�سعودي االأمريكي �سنوا ق�سفاً مدفعياً على منازل املواطنني 
يف قري��ة احلمرياء مبنطقة دمت حمافظ��ة ال�سالع ما اأدى اإلى 
ا�ست�سه��اد مواطن��ني واإ�ساب��ة اثنني اآخري��ن.. و�سن طريان 
العدوان غ��ارة على ثاج��ة مركزية مبدين��ة �سعدة و�ست 
غ��ارات على منطقة الفرع مبديرية كتاف، يف حن ا�ستهدف 
ق�س��ف �ساروخ��ي �سع��ودي مناط��ق متفرقة م��ن مديرية 
منبه احلدودية.. واأ�سار امل�سدر اإلى اأن طران العدوان 
ا�ستهدف مزارع املواطنني يف منطقة املعمل مبديرية نهم 
بثاث غارات، يف الوقت الذي ا�ستهدف ق�سف �ساروخي 
للمرتزق��ة قريت��ي رمادة واآل حمم��د باملديرية.. وذكر 
امل�س��در اأن الط��ران املعادي �سن �ست غ��ارات على 
مديري��ة �سرواح مبحافظة م��اأرب و �سبع 
غارات على مديريتي حر�س وميدي 

يف حمافظة حجة .

�شهيدًا وجريحا.. و34 
غارة للعدوان خالل 
�شاعات يوم اخلمي�ض 13  �شهيدًا وجريحاً ح�شيلة جرائم65

 العدوان ومرتزقته ليوم الأربعاء  



كان الع��دو ق��د ح�س��د ح�سوده واأع��د لها �سه��ورًا تخطيطاً 
وتدريباً ومتويناً وجاء لقاء الناطق الر�سمي حممد بن عبد 
ال�سام على قناة اجلزي��رة متوعدًا العدو بت�سعيد ال قبل 
لهم به اإذ ا�ستمر يف غيه وعتوه فهب مرتزقتهم للهجوم على 
مواقع اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية يف نهم وعودًا على 
تك��رار نغمة )ل بد من �سنع��اء ( ولكن كان اأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة عل��ى عل��م كام��ل بخططه��م وتوقي��ت 
هجومه��م فنكلوا بهم وت�سدوا لزحوفاتهم وحا�سروهم يف 
�سع��اب ووديان نهم وقتلوهم �سر قتلة ودفنوهم مع اأحام 
اأ�سياده��م حيث ذكر م�سدر ع�سكري تابع للجي�س واللجان 
ع��ن مقتل ما ل يقل ع��ن 83 منافق بينهم قي��ادات ميدانية 
كربى ودواع���س ولفيف من املرتزق��ة اخلونة وكانت تلك 
القتل��ة رغم التغطية اجلوية املكثفة الدليل االألف لو كانوا 
يعقل��ون على اأن �سنعاء بعيدة عنه��م واأن الريا�س اأقرب 
منه��ا وبع��د تل��ك القتل��ة والهزائ��م والنك�سات ع��اد العدو 
ي�سته��دف االأبري��اء وينق��م م��ن االأ�س��واق حي��ث اق��رف 

جمزرة �سوق وادي عالف ب�سعده..
وع��ودًا لذك��ر اأنت�س��ارات اأبط��ال جبهة نهم حي��ث ر�سدت 
امل�س��ادر الع�سكري��ة اأ�سم��اء الع�سرات ممن لق��و م�سرعهم 

ومنهم: املنافق  اإبراهيم وجدي النعماين ال�سبيحي 

املناف��ق القي��ادي املدع��و ادري���س الدميني قائد  م��ا ي�سمى 
ل��واء حفظ ال�سام واركان حفظ ال�سام يف حمور نهم وقائد 
الكتيبة الولى يف اللواء 139 - القيادي التكفري الداع�سي 

ابراهي��م بلغيث- املنافق يحيى خال��د املعي�س - املنافق 
عب��داهلل  عبدال��رب  اإبراهي��م 

بلغي��ث احلميق��اين - 
بن��ران اجلي���س 

ن  للج��ا ا و
ال�سعبية .

جبه��ة  يف 
#نهم

ف��ق  ملنا ا
عل��ي  �سال��ح 

�سرب��ان الأق��رع 
االجدع��ي- املازم 

اول/ املناف��ق ح�سين��ي 
عل��ي احمد لطف اهلل �سميع- امل��ازم اول/ املنافق عبدالعزيز 
احمد حممود النعمان- املنافق ا�سيل حميد اأجلرا�س- املنافق 
اأحم��د ح�س��ن م�سع��د القر�س��ي - املنافق طارق حمم��د ح�سن 
ال�سورق��ي- القيادي املرت��زق علي �سعيد جموح��ان- النقيب 

املرت��زق علي القان�س- النقيب املرت��زق عبدالرحمن بن امن 
علي احلمري- القي��ادي املرتزق يون�س ال�سمان اجلع�سني- 
امل��الزم املرت��زق ن�س��ر نعم��ان- م��الزم1 
احلكم��ي-  �سليم��ان  املناف��ق 
يون���س  املناف��ق  م��الزم1 
وا�ساب��ة  الهامل��ي- 
املنافق راجح احمد 
نعمان احلمري- 
اأن��ور  املناف��ق 
عب��داهلل  حمم��د 
 - ي ر لظف��ا ا
�سلي��م  املناف��ق 
عب��د  ح�س��ن 
اجلل��ه-  العزي��ز 
املنافق من��اع عبده بن 
املنافق  اجلله-  عبدالعزيز 
حمم��د غال��ب الأ�سط��ى- املنافق 
نورالدي��ن عمر الأ�سطى- وذكر امل�س��در الع�سكري اأن اأعدادَا 
كب��رية م��ن منافق��ي العدوان لق��و م�سرعه��م اأثن��اء الت�سدي 
لزح��ف فا�سل باجتاه حمور ي��ام بنهم  واأكد امل�سدر الع�سكري 

�سق��وط اكرث م��ن 180 قتيل وجري��ح خال الزحوف��ات بينهم 
قيادات وق��ال امل�سدر الع�سكري اأنه ترافق مع زحف املرتزقة 
باجت��اه �سل�سل��ة جبال ي��ام بنهم ق�س��ف مدفع��ي و�ساروخي 
مكث��ف وغ��ارات بلغ��ت 14 كما اأك��د امل�سدر الع�سك��ري نف�سه 
انك�س��ار زحف ث��اين ملنافقي الع��دوان نفذ من ثاث��ة اجتاهات 
يف حم��ور ي��ام بجبهة نهم.. وم��ن جهة اأخرى ت�س��دى اأبطالنا 
لع��دة زحوفات  للمنافقن على املنارة والقرن وال�سافح ويام 
يف جبه��ة نه��م � وبف�سل اهلل � مت ك�سره��ا ودحرهم وقال م�سدر 
ع�سك��ري اأن اأبطالن��ا دم��روا مدرعة بي ام ب��ي واآلية ع�سكرية 
اخ��رى وتدم��ري مع��دل 23 وقن���س اكرث م��ن 8 م��ن املنافقن 
خال الت�سدي للزحف واأ�ساف ان  طريان العدوان االمريكي 
ال�سع��ودي �سن اك��رث من 16 غارة على مناط��ق متفرقة خال 

الزحف على نهم.
كما ت�س��دى اأبطالنا لزحف كبري يوم اخلمي�س املا�سي على 
عي��دة واملن��ارة من ثاثة اجتاه��ات وقال م�س��در ع�سكري 
اأن اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ت�سدوا لزح��ف وا�سع ومكثف 
على املن��اة ومتكنوا � بف�سل اهلل � من ك�سر الزحف وم�سرع 

الع�سرات من املنافقن وممن عرف من ال�سرعى : 
القيادي ال�سالحي ال�سيخ املنافق �سيف اهلل عامر

القيادي املنافق زاهر حممد عبداهلل الفقيه احلايطي

الزال اأبطالن��ا يف جبه��ات ما وراء احل��دود يكبدون 
يف  فادح��ة  خ�سائ��ر  ومرتزقت��ه  ال�سع��ودي  الع��دو 
وخ��ال  جي��زان  جبه��ة  وعل��ى  والعت��اد  االأرواح 

الأ�سب��وع املا�سي تلقى العدو �سفعات 
�سن��ت  حي��ث  قا�سي��ة  مياني��ة 

هجوماً  ال�ساروخي��ة  القوة 
بالكاتيو�س��ا  �ساروخي��اً 
عل��ى جتم��ع للجن��ود 
يف  ال�سعودي��ن 
ظهي��ان  مع�سك��ر 
ف��ت  �ستهد ا و

ق��زاع  معك�س��ر 
ب�سلية  الع�س��ودي 

�سواريخ  م��ن  اأخرى 
الكاتيو�سا و�سقوط العديد 

ماب��ني قتي��ل وجري��ح و�سي��ارات 
ال�سعاف تهرع ال��ى املكان، كما 

دك��ت ال�ساروخي��ة اأي�ساً جتم��ع للجن��ود ال�سعوديني 
واآلياتهم وجرافات ع�سكري��ة يف جبل العزة ب�سواريخ 

الكاتيو�سا.
واللج��ان  اجلي���س  مدفعي��ة  وكان��ت 
ال�سعبية قد اأمطرت نرانها ع�سرات 
اجلن��ود  وجتمع��ات  املواق��ع 
ال�سعوديني ومرتزقتهم يف جبل 
قي�س ومنفذ الطوال ومع�سكر 
وموقع��ي  احل��اره  الع��ن 
زبي��د  وقائ��م  ال�سودان��ة 
وموقع��ي الق��رن والبحطي��ط 
والدخ��ان  املعن��ق  وموق��ع 
واملحطة البي�ساء وجولة اخلوبة 
والكر�س والعبادية وموقع الفري�سة 
واأك��د م�س��در ع�سك��ري: ا�ستع��ال النران 
يف املواق��ع ال�سعودي��ة بجبل العزة بجي��زان، وهروب 

جماعي للجنود ال�سعوديني
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وتــــــــطــــــــهــــــــيــــــــر جـــــــــبـــــــــل اســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــي بــــــــتــــــــعــــــــز وعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات هــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة تــــــــقــــــــطــــــــع دابــــــــــــــــــــــر املـــــــــنـــــــــافـــــــــقـــــــــني بـــــــــــــاجلـــــــــــــوف وشـــــــــــبـــــــــــوة.

75787 عــــــمــــــلــــــيــــــة قــــصــــف 
مـــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي

عــــــمــــــلــــــيــــــة قــــصــــف 
صــــــــــــــــــــــــــــاروخــــــــــــــــــــــــــــي

مـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــص
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة
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رصد بشائر النصر من  8 ـ 13صفر 1439 هـ  الموافق 10/28 -2017/11/2

مل يع���د ي���رى الع���دو ال�س���عودي يف 
ع���اج  م���ن  احل���دود  وراء  م���ا  جبه���ات 

لإخفاقات���ه امليداين���ة وغرقه يف م�س���تقنع 
اخل���رف  حال���ة  معاجل���ة  �س���وى  الهزائ���م 

بانك�س���ارات  والنك�س���ارات  والهزائ���م  الع�س���كري 
الزحوف���ات  ع�س���رات  يك���رر  ف���راه  اأخ���رى  وهزائ���م 

الفا�سل���ة كم���ا يح�سل على موق���ع ال�سرفة بنجران ودون 
خج���ل من م�ساه���د اله���روب اجلماعي جلنوده اأم���ام عد�سة 

الإع���ام احلرب���ي اليمني لأنه اأ�سبح اأ�سب���ه باأعمى ليدري اأين 
ي�س���ع قدمه تلك ه���ي نتيجة حالة الغ���رور وال�ستكبار والتبعية 

العمياء لليهود والن�سارى وتوظيف كل ما بيده خلدمة امل�سروع 
الأمريك���ي ال�سهي���وين دون ادراكه لعواقب ما يفعل، وعلى ذات 

املن���وال تنعك�س هزائم اآل �سعود يف عقر دارهم على مرتزقتهم 
يف الداخ���ل اليمن���ي حي���ث يتلق���ون �سفع���ات قا�سي���ة و�سربات 

ل تبق���ي منه���م ول ت���ذر فم���ن الهجم���ات البطولي���ة لأبطال 
اجلي����س واللج���ان ال�سعبي���ة اإل���ى عملي���ات وح���دة القنا�س���ة 

املت�ساع���دة وكمائن وحدة الهند�سة املنكل���ة وال�سربات املدفعية 
وال�ساروخي���ة املدم���رة ويف �سورة تتجلى لنا ق���وة اهلل �سبحانه وكيف يكون 

تاأيي���ده ووف���اءه م���ع من وثقوا ب���ه وب�سدق وع���وده واإلى ب�سائ���ر ن�سر تكتبها 
�سواعد اأبطالنا يف خمتلف جبهات الت�سدي للغزاة ومرتزقتهم:

8

جبهة جزيان

جبهة 
نهم 

جبهة نجران

تتوا�سل املاح��م البطولية الأبط��ال اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة يف جبه��ة جن��ران وعلى 
اأيديه��م يتلق��ى اجلي���س ال�سع��ودي اخلائن 
ومرتزقته اأ�سد ال�سفعات املنكلة حيث متكن 
اأبطالنا خال االأي��ام املا�سية من تدمري طقم 
ع�سك��ري حممل مبنافقي اجلي���س ال�سعودي 
اآليت��ني  تدم��ري  وكذل��ك  موج��ه  ب�س��اروخ 

ع�سكريت��ن تابع��ة للمنافقن م��ن قبل وحدة 
الهند�س��ة الع�سكري��ة وم�سرع م��ن كان على 

متنهما �سرق مع�سكر القفال.
كم��ا ا�ستهدفت الق��وة ال�ساروخية جتمعات 
للجن��ود ال�سعودي��ني يف موق��ع ق��وة جنران 
ب�سلية �سواري��خ كاتيو�سا.. فيما �سن �سالح 
املدفعي��ة ق�سف��اً مركزًا عل��ى مواقع اجلنود 

اأبطال جبهة جنران ُيجهزون على ما تبقى من 
اأذناب  اآل �شعود ويقن�شون 3 منافقني ويدمرون

املنافق عبداهلل �سلطان ح�سن خمتار
املنافق عبدالغني عبده �سعد احلاج

القيادي املنافق علي عبداهلل ح�سان �سامه االجدعي- 
املناف��ق حم��د حمم��د دوا���س االجدع��ي- املناف��ق 

�سال��ح كعالن لق��رع- املنافق �سامل حم��د ال�ستوي 
لق��رع-  القيادي املرتزق ابو الزه��راء الفقيه احد 
من�س��دي املنافقن- القي��ادي التكف��ري املنافق 
عل����وي �سال��ح ال�س��ريف واملناف��ق بكي��ل ح�سان 
�سلي��م - املنافق حممد املناري - املنافق حمود 
الربع��ي - املنافق حم�س��ن ال�سعدي - املنافق 
خمتارال�ساو���س - املناف��ق اأحم��د القبل��ي- 
حمم��ود  املناف��ق  حمم��د-  فار���س  املناف��ق 

النج��ار- ، واإل��ى جان��ب الت�س��دي لتل��ك 
الزحوف��ات الت��ي راه��ن عليها الع��دو نفذ 
اأبطالن��ا عملي��ة نوعية ا�ستهدف��ت مواقع 
املنافق��ن يف النهدي��ن والتب��اب احلم��ر 

مبديرية و�سقوط قتلى وجرحى..
كما متكن اأبط��ال القنا�سة من قن�س 15 

منافق يف مناطق متفرقة من نهم.

موقعًا �شعوديًا دكتها مدفعية و�شاروخية اجلي�ض 
واللجان وا�شتعال للنريان يف مواقع جبل العزة بجيزان 18

اجلي���س واللج��ان يطه��رون منطق��ة ال�سف��راء وجمي��ع مواق��ع الل��واء 21 التابع 
للمرتزق��ة بع�سيان وي�سن��ون عمليات هجومية على التبة الرملي��ة.. نفذ اأبطال جبهة 
�سب��وة 3 عمليات هجومية على التب��ة الرملية يف منطقة ال�ساق وجنوب حيد بن عقيل 
مبديرية ع�سيان يف اأوقات متفرقة وخلفتا قتلى وجرحى يف �سفوف املنافقني كما وزع 
االإعام احلربي �سورًا تعر�س �سيطرة اجلي�س واللجان على مواقع املرتزقة مبنطقة 
ال�سف��راء ومواقع اللواء 21 التابع للمنافقني بع�سي��ام.. كما متكنت وحدة القنا�سة 

من قن�س 6 منافقن يف ال�ساق 
وتدم��ر  ع�سي��الن  مبديري��ة 

اآلي��ة بعبوة نا�سف��ة يف التبة الرملية.. كما 
اأ�ستهدف��ت مدفعية اجلي���س واللجان ال�سعبية 
جتمع��ا ملنافق��ي الع��دوان يف ال�س��اق مبديرية 
ع�سيالن و�سيارات الإ�سعاف تهرع اإلى املكان.

نف��ذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة عملية هجومية على مواقع املرتزقة يف تبة املطار 
مبديري��ة �سرواح و�سقوط قتلى وجرح��ى يف �سفوفهم كما دكت مدفعية اأبطال 

اجلي���س واللج��ان ال�سعبية مواقع وجتمع��ات املنافقني يف وادي ملح 
جنوب تبة املطار مبديرية �سرواح.. كما متكنت وحدة القنا�سة 

من قن���س 5 منافقن و5 اآخرين لق��وا م�سرعهم بنريان اجلي�س 
واللجان ب يف مناطق متفرقة من �سرواح

على مدار اأيام الأ�سبوع املا�سية دكت مدفعية اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة مواقع املنافقني وجتمعاته��م �سمال �سحراء ميدي كما 

لقي اجلندي ال�سوداين املرت��زق حممد عبدالكرمي حممد جمايكي 
م�سرع��ه بنريان اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة يف جبهة 
ميدي.. كما متكنت وحدة القنا�سة من قن�س 15 منافق 

خال الثاثة اأيام املا�سية.

جبهة ميديجبهة ماربجبهة شبوة

نهم دفنت عنرتيات بن �شلمان وق�شت على كتائب باأكملها يف يوم كان مقداره على املنافقني األف �شنة 
مئات القتلى واجلرحى بعمليات جتريف وا�شعة من قبل اجلي�ض واللجان ال�شعبية



تلق��ت زمرة النف��اق واالرتزاق خ��ال اأي��ام االأ�سبوع املا�س��ي �سربات 
قا�سية ومنكلة على اأيدي اأبطال اليمن من رجال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
حيث لقي اأكرث من 52 منافق م�سرعهم وجرح الع�سرات يف خمتلف مناطق 
تعز نورد هنا اأ�سماء من متكن االعام احلربي من ر�سد اأ�سمائهم ممن لقوا 

م�سرعهم وهم:
ال�ساحلي  حممد  علي  ح�سن  املنافق  •القيادي 

احل�سني  املن�سوري  اخل�سر  ثابت  و�ساح  املنافق  •القيادي 
ال�سرعبي الوا�سع   عبد  عبداهلل  املنافق  •القيادي 

احمد علي  عبده  ر�سيد  •املنافق 
الوا�سعي  عبداهلل  املنافق  •القيادي 

الفقيه  ماجد  •املنافق 
عبدالرحمن  خرياهلل  •املنافق 

فتح��ي  املناف��ق  •القي��ادي 
عبدالغني القادري ال�سبيحي

حمم��د  مه��ران  •املناف��ق 
�سرور الروي�سي

عبداجلبار  حممد  •املنافق 
عبدالقادر و�سيم  •املنافق 

الفقية علي  •املنافق 
�سادق  حمفوظ  •املنافق 

•املناف��ق ماجد توفيق عبده 
ه��زاع   •القي��ادي املناف��ق وليد 

الق��ادري قائ��د مرب��ع املنافقني يف 
اجلب��ة ال�سرقي��ة بتع��ز    •املناف��ق 

�سي��ف  �سعي��د  عبدالك��رمي  من�س��ور 
ال�سبئ��ي       •املناف��ق ح�س��ام عتيق �سعيد 

ال�ساحلي     •بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية 
بجبهة    •املنافق فاروق طه حممود عبداحلميد

واإ�سابة كًا من:
الردفاين ر�سوان  •املنافق  ال�سبيحي      االغربي  مرادعلي  •املنافق 

بجا�س  •املنافق  ال�سبيحي.     الكعلويل  عبده  عبداهلل  •املنافق خمتار 
الزغري االغربي ال�سبيحي    •املنافق عدنان امل�سويل 

ال�سبيحي  االغربي  مازن  •املنافق 
ال�سبيحي الكعلويل  ثابت  �سامل  احمد  بدر  •املنافق 

ال�ساحفي    احم��د  املرت��زق  •املرت��زق حممد •القي��ادي 
•املرت��زق  الك��رمي     عب��د  ت عب��داهلل  ف��ا عر

•املرت��زق  احلم��ري  ا�سماعي��ل 
•املرت��زق  املغب�س��ي    ه�س��ام 
املناف��ق ه�س��ام �سعي��د  كم��ا لقي  
بن��ريان  مناف��ق  م�سرعه��م   19

وحدة القنا�سة باجلي�س واللجان ال�سعبية يف مناطق متفرقة 
كم��ا �سن اأبطالنا عملي��ات هجومية نوعية ومنكلة عل��ى مواقع املرتزقة 
حي��ث نف��ذ اأبطالنا عملية ع�سكرية وا�سعة على مواق��ع املنافقني يف مديرية 
املعاف��ر و�سق��ط الع�س��رات م��ن القتلى واجلرح��ى تلى ذلك عملي��ة نوعية 
اأخ��رى على مواقع املنافق��ني يف حمري والدار الغربي، وكذل��ك �سن اأبطالنا 
عملي��ة نوعي��ة اأخرى على مواق��ع املنافقني بالكدحة، و�سن��وا هجوماً اآخر 
على التبة احلمراء جنوب مفرق موزع بتعز و�سقوط الع�سرات من القتلى 

واجلرحى.
كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عمليتني نوعيت��ني على مواق��ع املنافق��ني يف جبل هان 
و�سق��ط منهم الع�سرات من املنافقني بينهم قيادات ميدانية 
بارزة..وقال م�سدر ع�سك��ري اأن العملية االأخرية 
على جبل هان اأ�سفرت عن م�سرع اأكرث من 18 
منافقا وا�سابة الع�سرات واغتنام ا�سلحة 

متنوعة.
عمليت��ن  اأبطالن��ا  �س��ن  كم��ا 
هجوميت��ن �ساحقت��ن الأولى على 
مواق��ع املنافق��ني يف جب��ل الق��وز 
النعم��ان  وجب��ل  الق��رون  وتب��ة 
وتب��ة اخل��زان مبديري��ة املعافر 
والعملي��ة الثاني��ة، عل��ى مواق��ع 
املنافق��ني يف ع�سيف��رة و�سق��وط 
قتل��ى وجرحى يف �سفوفه��م.. اإلى 
جانب تلك العمليات النوعية ت�سدى 
اأبطالنا لزحف ملنافقي العدوان باجتاه 
ال�سل�سلة اجلبلية يف ال�سواحلة مبديرية 
حيف��ان و�سقوط قتلى وجرح��ى يف �سفوفهم، 
كما �سقط قتلى وجرحى يف �سفوف املنافقني خال 
انك�س��ار زحف له��م باجتاه جبل الق��وز بالكدحة مبديرية 

املعافر. 
وكان �س��اح املدفعية قد األهب مواقع الع��دو بحمم نريانه وقذائفه ودك 
جتمعاته��م ونكل بهم حي��ث ا�ستهدف جتمعات املنافق��ني يف مع�سكر االمام 
مبديرية ذباب ويف منطقة ال�سيار مبديرية ال�سلو ومع�سكر الإمام مبديرية 
ذب��اب . وق�سفت ال�ساروخي��ة حت�سينات للمنافق��ني يف الكدحة ويف كابة 
واجلحملي��ة وجنوب غرب مفرق م��وزع ويف جبل الهان بال�سباب و�سقوط 

م��ن  القتلى واجلرحى.الع�س��رات 
كم��ا دمر اأبطالنا 5 اآلي��ات يف مناطق متفرقة 
م��ن جبهة تعز  و�سقوط الع�سرات 

من القتلى واجلرحى.
واأخ��ريًا فق��د �سج��ل اأبط��ال 
اأجن��ازًا نوعي��اً  جبه��ة تع��ز 
املا�س��ي  االأ�سب��وع  خ��ال 
ون�س��رًا م��وؤزرًا عل��ى زم��رة 
النف��اق والرتزاق حي��ث اأعلن 
اجلي���س  يف  ع�سك��ري  م�س��در 
واللج��ان ال�سعبية عن تطهر 
جبل الق��وز بالكام��ل ووقوع 
ع��دد م��ن املنافق��ن اأ�سرى 
اأثن��اء مهاجم��ة مواقعهم 

بالكدحة يف تعز.

الــــــظــــــهــــــران  فـــــــــي   2M وقـــــــــاهـــــــــر  بـــــنـــــهـــــم  لــــــلــــــمــــــرتــــــزقــــــة  كــــــــبــــــــرى  مــــــذبــــــحــــــة  ِوْرًدا}  ــــــــــَم  َجــــــــــَهــــــــــَنّ ــــــــــــــــــى  ِإَل ـــــــــــــْجـــــــــــــِرِمـــــــــــــنَي  امْلُ {َوَنـــــــــــــــــُســـــــــــــــــوُق 
وتــــــــطــــــــهــــــــيــــــــر جـــــــــبـــــــــل اســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــي بــــــــتــــــــعــــــــز وعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات هــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة تــــــــقــــــــطــــــــع دابــــــــــــــــــــــر املـــــــــنـــــــــافـــــــــقـــــــــني بـــــــــــــاجلـــــــــــــوف وشـــــــــــبـــــــــــوة.

87151924410
جــــــــــــــنــــــــــــــديــــــــــــــًا 
ســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــًا 
ومــــــــــرتــــــــــزقــــــــــًا 
قـــنـــصـــهـــم مت 

آلية مت 
تدميرها

عــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة 
هـــــــــجـــــــــومـــــــــيـــــــــة

مـــــــــنـــــــــافـــــــــقـــــــــًا لـــــقـــــو 
مـــصـــرعـــهـــم ممــن 
عــــــرف أســـمـــائـــهـــم

زحـــــوفـــــات مت 
9التصدي لها بشائر

النصر
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جبهة نجران

ع�سكريت��ن تابع��ة للمنافقن م��ن قبل وحدة 
الهند�س��ة الع�سكري��ة وم�سرع م��ن كان على 

متنهما �سرق مع�سكر القفال.
كم��ا ا�ستهدفت الق��وة ال�ساروخية جتمعات 
للجن��ود ال�سعودي��ني يف موق��ع ق��وة جنران 
ب�سلية �سواري��خ كاتيو�سا.. فيما �سن �سالح 
املدفعي��ة ق�سف��اً مركزًا عل��ى مواقع اجلنود 

ال�سعوديني ومرتزقته��م وجتمعات اآلياتهم 
يف مرتفع��ات رج��ا وموق��ع ال�سدي���س ويف 
موقع �ساط��ح و�سرق ذو رع��ني الغربية 
وموق��ع ال�سرف��ة وم�ستح��دث املخروق 
حمقق��ة  املدفعي��ة  قذائ��ف  م��ن  بع��دد 
اإ�ساب��ات مبا�س��رة، كم��ا متك��ن رجال 
منافق��ن   3 قن���س  م��ن  القنا�س��ة 

منف��ذ  وقبال��ة  الطلع��ة  موق��ع  يف 
اخل�س��راء ..  وبخ�سو�س اأحداث 
جبهة البقع املحاذية لنجران فقد 

لقي 2 م��ن املنافقني م�سرعهم 
اجلي���س  اأبط��ال  بن��ران 
 : وه��م  ال�سعبي��ة  واللج��ان 

املنافق حممد نعمان �سالح
اأحم��د  عا�س��م  املناف��ق 

حممد ال�سعبي

اأبطال جبهة جنران ُيجهزون على ما تبقى من 
اأذناب  اآل �شعود ويقن�شون 3 منافقني ويدمرون

املنافق عبداهلل �سلطان ح�سن خمتار
املنافق عبدالغني عبده �سعد احلاج

القيادي املنافق علي عبداهلل ح�سان �سامه االجدعي- 
املناف��ق حم��د حمم��د دوا���س االجدع��ي- املناف��ق 

�سال��ح كعالن لق��رع- املنافق �سامل حم��د ال�ستوي 
لق��رع-  القيادي املرتزق ابو الزه��راء الفقيه احد 
من�س��دي املنافقن- القي��ادي التكف��ري املنافق 
عل����وي �سال��ح ال�س��ريف واملناف��ق بكي��ل ح�سان 
�سلي��م - املنافق حممد املناري - املنافق حمود 
الربع��ي - املنافق حم�س��ن ال�سعدي - املنافق 
خمتارال�ساو���س - املناف��ق اأحم��د القبل��ي- 
حمم��ود  املناف��ق  حمم��د-  فار���س  املناف��ق 

النج��ار- ، واإل��ى جان��ب الت�س��دي لتل��ك 
الزحوف��ات الت��ي راه��ن عليها الع��دو نفذ 
اأبطالن��ا عملي��ة نوعية ا�ستهدف��ت مواقع 
املنافق��ن يف النهدي��ن والتب��اب احلم��ر 

مبديرية و�سقوط قتلى وجرحى..
كما متكن اأبط��ال القنا�سة من قن�س 15 

منافق يف مناطق متفرقة من نهم.

يدك مع�شكر اجلربة بظهران ع�شري وقذائف مدفعية 
اأبطالنا متطر مواقع وجتمعات اجلي�ض ال�شعودي 

 )2M اأطلق��ت الق��وة ال�ساروخية �ساروخ بال�ستي م��ن ونوع )قاهر
عل��ى مع�سك��ر اجلرب��ة يف ظهران ع�س��ري واأك��دت الق��وة ال�ساروخية اأن 
ال�س��اروخ البال�ست��ي اأ�ساب��ت اله��دف بدقة عالي��ة خملفاً خ�سائ��ر مادية 

وب�سرية فادحة.
كم��ا دكت مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان ال�سعبية مواق��ع وجتمعات اجلي�س 
ال�سعودي��ة ومرتزقت��ه يف رقاب��ة الهنج��ر وقبالة منف��ذ علب وقل��ل ال�سيباين 

ورقاب��ة النم�س��اء والثعب��ان وامل�سي��ال ورقابت��ي جم��ازة 
واأ�سعر و�سقوط الع�سرات من القتلى واجلرحى.

اأروع  قدم��وا  اجل��وف  جبه��ة  اأبط��ال 
ال�س��ور امل�سرفة عن املجاهدي��ن يف �سبيل 
اهلل جن��ود مل��ك ال�سم��اوات واالأر���س ف��ا 
مي��ر ي��وم ال يثخنون فيه الع��دو �سرباً وقتًا 
وقن�س��اً وتنكي��ا دون كل��ل او مل��ل وبا وهن 
اأو تراج��ع فخال اأيام االأ�سب��وع املا�سي �سنوا  
6 عملي��ات ع�سكري��ة عل��ى مواق��ع املرتزق��ة يف 
وق��ز وجمم��ع املت��ون وامل�سل��وب ومديرية خب 
وال�سع��ف حيث نف��ذوا العملي��ة الع�سكرية الأولى 
عل��ى جتمع��ات وحت�سين��ات  منافق��ي الع��دوان يف 
موقعي وق��ز والبي�ساء مبديري��ة امل�سلوب وقد اأدت 
اإل��ى م�س��رع واإ�ساب��ة عدد م��ن املنافقن، فيم��ا كانت 
العملي��ة الع�سكرية الثانية على مواقع منافقي العدوان 
يف جمم��ع املتون خلف��ت قتلى وجرح��ى يف �سفوفهم ومت 
اغتن��ام اأ�سلحة متنوعة �سب��ق العملية على مواقع منافقي 
الع��دوان يف جمم��ع املت��ون مت�سي��ط باالأ�سلح��ة املتو�سطة 
واخلفيف��ة  وكانت العملية الع�سكري��ة الثالثة باغتت مواقع 
منافق��ي الع��دوان يف الهيج��ة والغرف��ة ووادي ملح��ان وذكر 
م�س��در الع�سكري عن �سقوط قتلى وجرحى يف �سفوف منافقي 
الع��دوان اإثر الهجوم املباغت على مواقعهم  يف الهيجة والغرفة 
ووادي ملحان فيما كانت العمليات االأخرى على مواقع املنافقني 

انتكا�شة املنافقني بتعز تتوا�شل ..
 م�شرع 58 منافقًا وقن�ض

 19 وتدمــري 5 اآليـــات
 واأبطالنا ينفذون 
6عمليــات هجومية

نف��ذ اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية 
عملي��ة ع�سكري��ة وا�سع��ة عل��ى مواق��ع املنافق��ني جن��وب 

كهب��وب مكبدي��ن العدو خ�سائ��ر فادح��ة يف االرواح والعتاد..
كم��ا ت�سدو لزح��ف فا�سل للمنافق��ني �سرق كبهوب واح��راق اآلية 
ع�سكري��ة و�سقوط ع�سرات القتل��ى واجلرحى يف �سفوفهم وا�ستمر 
الزح��ف 4 �ساع��ات.. كم��ا نف��ذ اأبطالنا اخلمي���س املا�س��ي عملية 

اقتحام مواقع منافق��ي العدوان �سرق كهبوب بلحج وتكبيدهم 
خ�سائ��ر يف االأرواح.. كم��ا ا�ستهدف��ت �ساروخي��ة اجلي���س 

واللجان جتمع��ات للمنافقني يف طور الباحة بعدد من 
�سواريخ الكاتيو�سا.. وكان رجال القنا�سة قد 

متكنوا م��ن قن�س منافق يف مديرية 
كهبوب

جبهة لحج

قاهر البال�شتياآليات3
جبهة عسري

جبهة الجوف

على مدار اأيام الأ�سبوع املا�سية دكت مدفعية اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة مواقع املنافقني وجتمعاته��م �سمال �سحراء ميدي كما 

لقي اجلندي ال�سوداين املرت��زق حممد عبدالكرمي حممد جمايكي 
م�سرع��ه بنريان اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة يف جبهة 
ميدي.. كما متكنت وحدة القنا�سة من قن�س 15 منافق 

خال الثاثة اأيام املا�سية.

جبهة ميدي

امل�سل��وب ووادي �س��واق مبديري��ة الغي��ل وخ��ب وال�سع��ف حيث 
هاج��م اجلي���س واللج��ان مواقع املنافق��ني وي�ستهدف��ون جتمعاتهم 
يف وادي وق��ز مبديري��ة امل�سلوب كما نفذ اأبطالن��ا عملية اغارة على 
مواقع املنافقني قي اخلليفني بخب وال�سعف وا�ستهداف تعزيزاتهم 
و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم..كما دمر اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة ثاث اآليات يف مناطق خمتلفة م�سرع من كان على متنهن، 
وكان��ت مدفعية اجلي�س واللجان ال�سعبية قد دكت جتمعات منافقي 
الع��دوان واآلياتهم يف وادي �سقر و�سرق مع�سكر ال�سان وغرب تبة 

املطار  ويف مع�سكر اخلنجر.
كم��ا متكن��ت وح��دة القنا�س��ة م��ن قن���س 21 مناف��ق يف خمتلف 
املناطق.. فيما لقي الع�سرات من املنافقني م�سرعهم يف جبهة اليتمة 

على اأيدي اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية ومنهم:
القيادي املنافق �سالح ظافر حريدان امله�سمي ركن ت�سليح اللواء 

االأول حر�س حدود يف جبهه اليتمة ب�سروف غام�سة
��م�سرع املنافق هم��دان حميد اجلميلي بنران اجلي�س واللجان 

ال�سعبية يف جبهة اليتمة
��م�سرع القيادي حيدر عب��داهلل القر�سي والقيادي املنافق هادي 
با �سمان اجلعيدي بنريان اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة اليتمة

نهم دفنت عنرتيات بن �شلمان وق�شت على كتائب باأكملها يف يوم كان مقداره على املنافقني األف �شنة 
مئات القتلى واجلرحى بعمليات جتريف وا�شعة من قبل اجلي�ض واللجان ال�شعبية

العمليات الهجومية 
لأبطال جبهة اجلوف قطعت دابر املنافقني 

ووحدة القنا�شة نك�شتهم على روؤو�شهم.
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أسماء بعض القتلى املنافقني في جبهتي مارب 
ونهم خالل شهر أكتوبر بينهم قيادات 

مارب: 
امللقب  النور.  احلافظ  املقدم/عبد  املنافق  القيادي  م�سرع   .1

ب)اأبو النور(قائد جبهة هيان قائد الكتيبة الثالثة
الثالثة  الكتيبة  حرب  اركان  غيثان  من�سور  املنافق  م�سرع   .2

باملنطقة الثالثة 
اركان  العداري  من�سور  النقيب  املنافق  القيادي  م�سرع   .3

حرب الكتيبة الولى من اللواء )81( م�ساة
4. م�سرع القيادي املنافق اخل�سراأحمد عبداهلل الوحي�سي

5. م�سرع القيادي املنافق املازم �سبار كربيت ال�سعيدي احلجوري
6. م�سرع القيادي املنافق ماهر عبد اهلل احمد �سعلل

7. م�سرع القيادي املنافق النقيب/ عبداهلل ابكر
8. م�سرع القيادي املنافق النقيب/ا�سماعيل العرابي

9. م�سرع القيادي املنافق علي العمي�سي 
10. م�سرع املنافق املالزم فهمي عبداهلل �سيف ا�سماعيل

11. م�سرع املنافق عبداملجيد �سالح ال�سبياين
12. م�سرع املنافق املالزم حممد العزي حم�سن ال�سيكة النفيعي
13. م�سرع املنافق مازم ثاين :اآدم في�سل علي قا�سم احلميدي

نهم:
1. م�سرع ما ي�سمى قائد لواء حفظ ال�سالم 
2. م�سرع اركان حفظ ال�سام يف حمور نهم 

ادري�س  املدعو   139 اللواء  يف  الولى  الكتيبة  قائد  م�سرع   .3
الدميني

اإبراهيم عبدالرب عبداهلل  التكفريي املنافق  القيادي  4. م�سرع 
بلغيث احلميقاين 

5. م�سرع القيادي املقدم حممد طاهر اأبو ر�سيد 
6. م�سرع املنافق حممد علي احمد �سالح النوبة 

7. م�سرع القيادي املنافق الرائد عمرعبداهلل الكيمي
8. م�سرع املنافق مالزم2 �سلطان عبده احمد حم�سن العبدي 

9. م�سرع املنافق طارق حممد احمد �سراع 
10. م�سرع املنافق عبده علي �سالح اأحمدال�سنربي

11. م�سرع املنافق اإبراهيم وجدي النعماين ال�سبيحي
12. م�سرع املنافق يحيى خالد املعي�س

13. م�سرع املنافق �سالح علي �سربان االأقرع االجدعي
املنافق ح�سيني علي احمد لطف اهلل  14. م�سرع املالزم اول/ 

�سميع
حممود  احمد  عبدالعزيز  املنافق  اول/  امل��الزم  م�سرع   .15

النعمان
16. م�سرع املنافق ا�سيل حميد اأجلرا�س

17. م�سرع املنافق اأحمد ح�سن م�سعد القر�سي 
18. م�سرع املنافق طارق حممد ح�سن ال�سورقي

19. م�سرع املنافق م�سطفى عبداهلل مراد
20. م�سرع املنافق مالزم ثاين :عي�سى علي ح�سن الفقيه

21. م�سرع املنافق جال فازع املراين 
22. م�سرع املنافق عبداجلليل جربان

أسماء بعض القتلى املنافقني في جبهة عسيالن 
مبحافظة شبوة 

شبوة:
عبداهلل  بن  �سالح  بن  ناجي  العقيد  املنافق  القيادي  م�سرع   .1
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1. م�سرع القيادي املنافق الرائد حممد ح�سن علي ال�سومي ركن 
اال�ستخبارات يف القوات اخلا�سة التابعة للمرتزقة 

2. م�سرع القيادي النقيب علي ال�سعدي 

3. م�سرع القيادي املنافق م�سطفى خمجان 
4. م�سرع القيادي املنافق نا�سر احمد علي

5. م�سرع القيادي املرتزق علي حجوري 
6. م�سرع القيادي املنافق جميل املكرمي 
7. م�سرع املنافق منيف جربان القحيطه 

8. م�سرع املنافق عرفات النهاري
9. م�سرع املرتزق عماد يا�سن مر�سد معو�سة 

10. م�سرع املنافق اأحمد اخلمري
11. م�سرع املنافق همدان النمر 

12. م�سرع املنافق نافع من�سور ح�سن الوري�س
13. م�سرع املنافق عمار حممد �سعيد ال�سعبي

14. م�سرع املنافق عرفات ال�سماوي
15. م�سرع املنافق ماجد اأحمد ال�سقاف

16. م�سرع املرتزق عبدالعزيز �سيف ال�سبئي 
17. م�سرع املرتزق حممد لطف 

18. م�سرع املرتزق يو�سف احلمادي
19. م�سرع املنافق ع�سام �سعد حتو�س النفيعي ال�سلفي الرميي

20. م�سرع املنافق وليد احمد م�سلح معو�سه 
21. م�سرع املنافق همام حممود اأبوبكر

22. ا�سابة املنافق مروان مهيوب عبد الكرمي

أسماء بعض قتلى املنافقني في جبهات اجلوف 
1. م�سرع القيادي الداع�سي قائد كتيبة للعدوان املدعو عرفج 

هادي فرا�س
2. م�سرع القيادي املرتزق ربيع الغويل
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4. م�سرع القيادي املنافق ب�سر ال�سماوي قائد نقطة ام حجر
5. م�سرع القيادي املنافق النقيب عبداهلل املقرمي قائد كتيبة

6. م�سرع القيادي املنافق عبداملجيد ح�سن عنان 
القيادي املنافق �سالح ظافر حريدان امله�سمي ركن  7. م�سرع 

ت�سليح اللواء الأول حر�س حدود
8. م�سرع القيادي حيدر عبداهلل القر�سي 

9. م�سرع القيادي املنافق هادي با�سمان اجلعيدي
10. م�سرع القيادي مالزم اول املنافق معاذ حميد �سعيد عبداهلل 
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املن�سوري احد قيادات اللواء اأول حر�س حدود 
12. م�سرع املنافق ربيع ح�سن �سليم 
13. م�سرع املنافق ربيع علي حا�سله 

14. م�سرع املنافق يحيى �سالح جلبان
15. م�سرع املنافق املرتزق عنانة امل�سعدي 

16. م�سرع املنافق �سليمان اأحمد نا�سر الوجيه
17. م�سرع املنافق همدان حميد اجلميلي
18. م�سرع املنافق �ساجع ربيع الهندو�س
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22. ا�سابة جنل القيادي املنافق حمد حممد اجلميدر 

23. ا�سابة املنافق �سالح يحي ن�سيج 
24. ا�سابة املنافق حممد احمد خريان 

25. ا�سابة املنافق يحيى طالب الدجري
26. ا�سابة املرتزق احمد عبداهلل الرامي متعبي 

27. ا�سابة املرتزق بن حقيدان متعبي 
28. ا�سابة املرتزق بن عنان 

29. ا�سابة املرتزق يحي وحران
30. ا�سابة املرتزق املنافق عبداحلميد حميد ال�سايف

31. ا�سابة القيادي املرتزق املنافق عبدالنا�سر ال�سايف

أسماء بعض قتلى العدوان االماراتيني ومرتزقة 
السودانيني من عرف اسمائهم واعترف اعالم 

العدوان مبصرعهم خالل شهر اكتوبر

االمارات 
1. الرائد طيار علي �سعيد �سيف �سعيد امل�سماري

2. مالزم طيار بدر املرا�سدة
3. العريف �سعيد مطر علي الكعبي يف جنران

السودان:
1. م�سرع اجلندي ال�سوداين املرتزق علي عبدالرحمن 

حممد  عبدالكرمي  حممد  املرتزق  ال�سوداين  اجلندي  م�سرع   .2
جمايكي

#الإعالم_احلربي_اليمني
باالأ�سماء وال�سور على ح�سيلة خ�سائر �سباط وجنود  تعرف 

جي�س #ال�سعودية خال اكتوبر املن�سرم
ك�سفت اإح�سائية مهولة عن حجم اخل�سائر الفادحة يف �سفوف 
�سباط وجنود جي�س العدو ال�سعودي على اأيدي قوات اجلي�س 
واللجان ال�سعبية يف معارك جبهات احلدود خال �سهر اكتوبر 

املن�سرم.
لأن�سار  الإعالمي  املركز  ن�سرها  التي  الإح�سائية  وتو�سح 
70 �سابط  من  اأكرث  اهلل من م�سادر خا�سة عن م�سرع وجرح 

وجندي �سعودي وباعراف النظام ال�سعودي نف�سه .

إليكم قائمة باألسماء :
القتلى:

1. املالزم / فهد م�سفر بن �سعيدان
الدو�سري جنل  الودعاين  ال فاران  2. املالزم عبداهلل بن مهدي 

الوزير املفو�س يف اخلارجية
3. مازم اول علي بن احمد علي عبد العزيز ال�سرب

4. ح�سن مفرح ردان الغزواين
5. مو�سى �سحمان العنزي

6. عبدالله عو�س حم�سن احلبالين
7. اأحمد عبدربه عبداهلل اخلزمري الزهراين

8. حمدان عوده مبارك امل�سعودي
9. �سادق حميد م�سيعيد الدبور احلويطي

10. عامر عايل جمر�سي
11. رئي�س الرقباء ماجد �سعيد العامري

12. م�سعان عقاب امل�سياين
13. علي قالب ال�سرقي

14. الرقيب �سعيد زابن التليدي
15. العريف حممد القي�سي

16. جندي اول حممد مبجرالقحطاين
17. علي حممد هروبي

18. �سفيان املهنا
19. خالد علي عواد الواب�سي البلوي

20. وكيل رقيب ممدوح مبارك عبداهلل الطواله
21. ح�سن رده الزهراين

22. علي بن يحيى فرحان الفيفي
23. جندي اول عبداهلل ال�سيخي

24. مو�سى دويهي�س املظيربي
25. ح�سن احمد ال�سعيف ال�سمري
26. فهد فرحان ابن �سميد امليهوبي

27. علي بن يحيى علي اجلذمي
28. الوكيل رقيب ح�سني حناف جابر ملهو�س

امل�ساة  لواء  جنود  من  الفيفي  احمد  علي  �سلمان  اجلندي   .29
البحرية

30. العريف : �سعيد علي منيع القري�سي القحطاين
31. العريف ال�سعودي ح�سن بن عبده االعجم يف مارب

32. �سامي ح�سن ح�سن بكري
33. �سعيد فهاد ال غلف�س الدو�سري

34. �سلطان بن هادي ال�سيعري
35. ماهر بن جابر الهيني ال�سلمي

36. اأحمد علي نا�سب اآل حمفوظ اخلتار�سي
37. زايد بن عبدة عمر ال�ساحلي

38. خالد حممد حمد النخيفي
 

اجلرحى:
 

1. الرائد �سعود فهد املنديل
2. املالزم اول حمود بن ع�ساد القحايف ال�سهراين

3. املازم �سلمان كرمي ال�سمري
4. املالزم اأول فهد في�سل حكمي

5. املالزم اأول عي�سى عبديل
6. نا�سر علي اخلتيلي احلربي

7. حممد بن �سليمان الهروم
8. فهد احلاليف

9. حممد ح�سن زرعي
10. نا�سر احلنيني

11. �سعيد علي بن حمد ال�سدقاء
12. �سعيد الغامدي
13. �سالح الزهراين

14. عبداهلل الربكاتي
15. عو�س �سعد ال�سرباتي

16. عبداهلل حممد جميل الرفاعي اجلهني
17. اجلندي اأول/ علي بن نافع حممد اآل ح�سان الربعي

18. مفرح عوفان احلازمي
19. �سامل بن �سالح ال�سيعري

20. عتيق عاي�س املظيربي
21. عبدالرحمن ايديهم املظيربي

22. مطر �سايف البناقي
23. �سامل �سعيد اآل مفلح العي�سي

24. خالد نامي ال�سحيمي
25. نايف القعاري

26. هاجد �سعد ال حممد ال�سبيعي
27. حممد احمد �سويد الزهراين

28. مفرح �سامل احلري�سي
29. م�سند حممد م�سنداجلعفري العنزي

30. مو�سى بن عو�س النامي اجلامعي
31. �سعيد ال خر�سان الوادعي

32. �سعيد الهمهمي املتعاين
33. فايز طريخم ال�سعيدي الهذل

34. حممد حجاب ال �سابق
35. عبداملجيد حب�سي هذال البدراين احلربي

36. حممد احمد ال�سويدي
37. معي�س بن بريق احلارثي
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قدم��ت اأ�س��رة ال�سهي��د عبد ال��رزاق حممد ناج��ي قارية من 
مديرية كحالن ال�سرف مبحافظة حجة قافلة غذائية واحتوت 
كمي��ات من امل��واد غذائية واحللوي��ات دعماً الأبط��ال اجلي�س 

واللجان ال�سعبية املرابطني يف جبهات ال�سمود واالإباء.
عائل��ة ال�سهيد اأك��دت اأن ما يقدموه للمجاهدي��ن الأباة اإمنا 
هو اأقل القليل اأمام ما يحققونه من انت�سارات عظيمة وتنكيل 
للعدو ال��ذي اأمعن يف قتل االأطفال والن�ساء، كما جددوا العهد 
لل�سه��داء بال�س��ري يف خطاهم وب��ذل النفو���س يف �سبيل حتقيق 

الن�سر احلتمي.
اإل��ى ذل��ك د�سن��ت موؤ�س�س��ة التكاف��ل االجتماعي��ة اخلريية 
املرحلة االأولى من توزي��ع احلقيبة املدر�سية الأبناء ال�سهداء 

واجلرحى واملرابطن مبحافظة حجة.
 يف حني نظم اأبناء وم�سايخ ووجهاء مديرية املفتاح واأبناء 
عزلة بني ع�س��ب مبديرية كحالن عفار يف حمافظة حجة وقفة 
احتجاجي��ة، اأعلنوا فيها النفري العام ورفد اجلبهات بالرجال 

واالأم��وال ورددوا �سع��ارات وعب��ارات توؤك��د ا�ستمرارهم يف 
مواجهة منظومة ال�سر واال�ستكب��ار العاملي، منددين بجرائم 

العدوان ال�سعودي الأمريكي بحق ال�سعب اليمني.

ع��رب حماف��ظ �سع��دة حمم��د جاب��ر 
املحافظ��ة  وكالء  م��ن  وع��دد  عو���س 
وال�سخ�سيات االجتماعية يوم اخلمي�س 
عن خال�س العزاء الأ�سر وذوي �سحايا 
جمزرة الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي 

ب�سوق عالف.
ج��اء ذلك خال زيارة قيادة حمافظة 
�سعدة جرح��ى املجزرة الت��ي ارتكبها 
ط��ران العدوان فج��ر الربعاء ب�سوق 
اللي��ل مبديري��ة �سحار والذي��ن يتلقون 
العالج الالزم ل� 18 مواطنا يف م�ست�سفى 
اجلمهوري باملحافظ��ة، متمنن ال�سفاء 

العاجل لهم.
كم��ا دع��ا الزائ��رون اأبن��اء ال�سع��ب 
اليمن��ي اإلى النفري الع��ام والتوجه اإلى 
جبه��ات ال�س��رف والبطول��ة لل��رد على 
جرائ��م الع��دوان اإزاء م��ا يرتكب��ه م��ن 

جرائم بحق االإن�سانية يف اليمن.
وكانت قي��ادة املحافظة قد تفقدت يف 
وق��ت �سابق موق��ع املج��زرة التي راح 

�سحيتها 60 �سهيدا وجريحا.
م��ن جانبهم نفذ اأبن��اء مديرية �سحار 
للتندي��د  احتجاجي��ة  وقف��ة  ب�سع��دة 
مبج��زرة ط��ران الع��دوان ال�سعودي 
الأمريك��ي الت��ي ارتكبه��ا ب�س��وق الليل 
بعزلة ع��الف وراح �سحيتها الع�سرات 

من ال�سهداء واجلرحى.
وق��دم اأبن��اء املديري��ة قافل��ة مالية 
واإ�سن��ادًا  دعم��ا  �ستوي��ة  وماب���س 
للمرابط��ني يف كل جبه��ات وميادي��ن 
الع��زة والكرامة الذي��ن يدافعون عن 

اليمن.

وقــــــفــــــه احــــتــــجــــاجــــيــــة مــــســــلــــحــــة ألبـــــنـــــاء 
قــــريــــتــــي الـــــدمـــــنـــــة واجلــــــنــــــد فــــــي رميــــة

نظ��م اأبن��اء قريتي الدمنة واجلن��د يف عزلة اليمانية مبحافظ��ة رمية يوم اخلمي���س وقفه احتجاجية 
م�سلحة.

الوقف��ة ا�ستنك��رت ما تقوم به دول الع��دوان من جرائم بحق ال�سعب اليمن��ي معلنني النفري العام يف 
مواجهة العدوان ورفد اجلبهات باملال والرجال.

كم��ا اأك��د امل�سارك��ون يف الوقف��ة ا�ستعداده��م وجهوزيته��م الكاملة للدف��اع عن ت��راب الوطن وعزته 
وكرامت��ه ووقوفه��م مع اجلي�س واللجان ال�سعبية ملواجه الع��دوان واأن جرائم العدوان لن تزيدهم اال 

اإ�سرارا وعزمية على موا�سلة اجلهاد والثورة.

عقالء وحكماء اجلوف يؤكدون على 
ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية

عق��د لقاء لعق��الء وحكماء حمافظة اجل��وف على م�ست��وى املديريات والعزل 
للتاأكي��د على �سرورة تفعيل الرقابة ال�سعبية من اأج��ل احلد من الهدر والف�ساد 

الإداري.
اللق��اء ح�سره ممثلون ع��ن ال�سلطة املحلية، اإ�ساف��ة مل�سايخ وعقالء اجلوف 
وم�س��وؤول م��ن اأن�س��ار اهلل، وبع��د االجتماع مت اخل��روج ب�س��رورة تفعيل دور 
املجتم��ع والرقاب��ة واملحا�سبة مب�ساركة وتعاون اجلمي��ع يف كل الق�سايا ومنها 

الت�سدي للعدوان ودعم اجلبهات.

عق��د مبحافظ��ة اإب الأحد املا�س��ي اللقاء 
املو�س��ع الثالث حلكم��اء وعق��اء املحافظة 
والتح�سي��د  التعليمي��ة  العملي��ة  لدع��م 
للجبه��ات، والتوقي��ع عل��ى قواع��د ال�سل��ح 
الع��ام حتت �سع��ار "تعزي��ز دور القبيلة يف 
مواجه��ة الع��دوان واحلف��اظ عل��ى االأم��ن 

وال�سلم االإجتماعي".
واأكد املحاف��ظ اأهمي��ة اإ�ست�سعار اجلميع 
مل�سوؤوليته��م والعم��ل عل��ى توحي��د ال�سف 
والإبتع��اد عن املناكف��ات واإف�سال حماولت 

�سق ال�سف الوطني.
و�سدد املحافظ �س��الح على �سرورة رفد 
املرابطني يف اجلبهات باملال والرجال، الذين 
ع��ن  ال��ذود  البط��ولت يف  اأروع  ي�سط��رون 

الوطن واأمنه وا�ستقراره.
فيم��ا اأكد رئي���س جمل�س التاح��م القبلي 
ال�سي��خ �سي��ف اهلل ر�س��ام، اإل��ى اأهمية دور 
القبيل��ة اإل��ى جان��ب كاف��ة اأبن��اء ال�سع��ب 
اليمن��ي يف الت�س��دي للع��دوان ومواجهت��ه 
.. الفت��ا اإل��ى اأن اأحك��م احلكم��اء ه��م اأولئك 
املرابط��ون يف جبه��ات الع��زة وال�سرف �سد 

قوى الإ�ستكبار.
ودع��ا حكم��اء وعقالء وم�سائ��خ حمافظة 
اإب اإلى تفعيل دوره��م الوطني الذي عرفوا 

الت��ي  الع��دوان  ملوؤام��رات  والت�س��دي  ب��ه 
ت�ستهدف اليمن اأر�سا واإن�سانا.. موؤدا اأهمية 
ال�ستمرار يف رف��د اجلبهات واإمدادها باملال 

والرجال والعتاد. 
بدوره اإ�ستعر�س رئي���س جمل�س التاحم 
القبلي مبحافظ��ة اإب عبداحلميد ال�ساهري، 
قواع��د ال�سل��ح القبل��ي ال��ذي مت التوقي��ع 
علي��ه، ودوره��ا يف تعزي��ز االأم��ن وال�سل��م 
االإجتماع��ي وتاأم��ني ال�ساح��ات والط��رق يف 
نطاق كل قبيلة.. ناق�س امل�ساركون يف اللقاء 
ع��دة حم��اور ت�سم��ن الأ�س��ول ال��ذي قدمه 
�سالح حاجب م�سوؤولي��ة القبيلة باملحافظة 
ومكانته��ا ودوره��ا يف الت�س��دي ملوؤام��رات 
الع��دوان، ورك��ز املح��ور الثاين ال��ذي قدمه 
وكي��ل املحافظ��ة راكان النقيب عل��ى الدور 
املن��وط بقبائ��ل املحافظ��ة يف تعزي��ز االأمن 
واالإ�ستقرار واحلف��اظ على متا�سك وتاحم 
اجلبه��ة الداخلي��ة.. فيم��ا ت�سم��ن املح��ور 
الثالث املقدم من وكيل املحافظة عبدالواحد 
للجبه��ات  التح�سي��د  اأهمي��ة  املروع��ي، 
ومواجهة ت�سعيد الع��دوان، وتطرق ع�سو 
جمل���س الن��واب اأحم��د النزيل��ي يف املح��ور 
الراب��ع اإلى املوق��ف من املرتزق��ة واخلونة 

الذين اأعانوا العدوان على بلدهم.

اليمــــــــن  وعقــــــــــالء  حلكماء  موسع  لقاء 
مبديرية أرحب بصنعاء

اأعلن��ت قبائل نهم مبحافظ��ة �سنعاء يوم اخلمي�س املا�سي النف��ري العام ورفد اجلبهات 
باملقاتلني اال�سداء جاء هذ االإعان يف وقفتهم القبلية لقبائل نهم مبنطقة نهم ال�سر موؤكدين 
اال�ستم��رار يف رف��د اجلبهات برجال الرج��ال وقوافل العطاء واجل��ود والكرم حتي حتقيق 

كامل النت�سارات
يف حني عقد حكماء وعقاء مديرية اأرحب يف لقائهم ، مب�ساركة عدد من وجهاء مديريات 
هم��دان وبني ح�سي�س مبحافظة �سنعاء لق��اءا مو�سعا اأكدوا فيه على الوقوف �سفا واحدا 

لتعزيز مواجهة العدوان االأمريكي ال�سعودي على خمتلف املحاور واالأ�سعدة.
واأك��د املجتمعون يف كلماتهم على �سرورة اليقظة واحلذر من حتركات منافقي العدوان 
يف الداخ��ل الهادف��ني لزعزعة اأم��ن وا�ستقرار اجلبه��ة الداخلية خدمة للع��دوان، وقطع يد 

العدوان القذرة التي يحاول العدو عن طريقها حتقيق مامل يحققه ع�سكريا و�سيا�سيا.

انـــــعـــــقـــــاد الـــــلـــــقـــــاء املــــــوســــــع الــــثــــالــــث
حلـــــكـــــمـــــاء وعـــــــقـــــــالء مـــــحـــــافـــــظـــــة إب
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ووقـــــــــفـــــــــة ألبـــــــــنـــــــــاء املــــــــديــــــــريــــــــة لـــــلـــــتـــــنـــــديـــــد بــــــاملــــــجــــــزرة

 حجة تشهد  فعاليات مختلفة وأسرة شهيد تقدم قافلة غذائية 

عمران .. قائد 
الثورة يؤكد 
على ضرورة 

للعمل  التصدي 
االستقطابي 

لصالح األعداء
اأ�ساد قائ��د الثورة ال�سيد عبد امللك 
ب��در الدي��ن احلوث��ي يف لق��اء مت عرب 
دائ��رة تلفزيوني��ة، بال��دور امل�سرف 
لقبائل عم��ران يف الت�س��دي للعدوان 
اجلبه��ات  دع��م  يف  واال�ستم��رار 

والتح�سيد اإليها
ودع��ا ال�سي��د عب��د املل��ك يف اللقاء 
وحكم��اء  وجه��اء  ح�س��ره  ال��ذي 
وم�سايخ املحافظ��ة اإلى التعاون بن 
ال�سلط��ة املحلي��ة والأه��ايل للحف��اظ 
وال�سل��م  واال�ستق��رار  االأم��ن  عل��ى 
ال�سلط��ة  دور  وتفعي��ل  االجتماع��ي 
املحلية للقي��ام مب�سوؤوليتها يف خدمة 

املحافظة.
كما �سدد عل��ى احلفاظ على وحدة 
ال�س��ف الداخل��ي واإف�س��ال م�ساع��ي 
االأعداء ال�ستهداف اجلبهة الداخلية، 
موؤكدا على �س��رورة الت�سدي للعمل 
ال�ستقطاب��ي ل�سالح الأعداء والعمل 
عل��ى اإع��ادة املخدوعن اإل��ى ح�سن 

الوطن.
اإلى ذلك نظم حكماء وعقاء مديرية 
اجتماع��ا  عم��ران  مبحافظ��ة  ري��دة 
ملناق�س��ة  املديري��ة  لأبن��اء  مو�سع��ا 
والت�سحيحي��ة  الرقابي��ة  مهامه��م 
الث��ورة  قي��ادة  توجيه��ات  اإط��ار  يف 

والقيادة ال�سيا�سية.

لقاء موسع بذمار يؤكد على 
مواصلة الثبات والصمود في 

مواجهة قوى الغزو واالرتزاق
عق��دت قبائ��ل بني اأحم��د مبديرية احل��داء يف حمافظة ذم��ار لق��اءا مو�سعا �سم 
م�سائخ وعقال واأعيان وتربويي املنطقة اأكدوا فيه على موا�سلة الثبات وال�سمود 
يف مواجهة قوى الغزو واالرتزاق، موؤكدين على الدفع باأبنائهم لالتحاق باملوؤ�س�سة 
الع�سكري��ة خا�س��ة وق��د فت��ح ب��اب التجنيد اأم��ام م��ن اأراد االنت�س��اب وااللتحاق 
باملوؤ�س�س��ة الع�سكرية والدخول اإل��ى مع�سكرات التدري��ب والتاأهيل وااللتحام مع 

اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية خلو�س معركة التحرر واال�ستقال.
اإلى ذلك نظم مكتب االأوقاف واالإر�ساد لقاًء مو�سعا مع خطباء ومر�سدي مديرية 

عن�س والذي ياأتي بالتزامن مع فتح باب التجنيد من قبل وزارة الدفاع.
ويف ذات ال�سياق اأكدت قبائل قرية اأ�سرعة يف مديرية عن�س ا�ستعدادها التام لرفد 
املع�سكرات مبزيد من الرجال وااللتحاق باأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية خلو�س 
معرك��ة التحرر واال�ستقال ملواجهة قوى الغزو واالرتزاق، وت�سهد حمافظة ذمار 

حراكا وا�سعا للعمل على الدفع بال�سباب اإلى مع�سكرات التدريب والتاأهيل.
يف ح��ني نف��ذ طاب ومعلمو مدر�سة خالد بن الوليد مبدينة ذمار وقفة اأكدوا فيها 
على موا�سلة ثباتهم و�سمودهم يف مدار�سهم للتح�سيل العلمي مهما كانت الظروف 

قا�سية و�سعبة.

اأمني��ة تابع��ة لق��وات  اعتقل��ت عنا�س��ر 
الحت��الل الإماراتي، فت��اة تعمل موظفة يف 
م�ستو�س��ف طبي مبديرية املن�س��ورة اأمام 

مراأى اإدارة وموظفي امل�ستو�سف.
وقال��ت م�س��ادر اإعامية نقًا ع��ن �سهود 
عي��ان، اإن ق��وة تتب��ع م��ا ي�سم��ى "ق��وات 
مكافح��ة الإره��اب" اقتحم��ت م�ستو�س��ف 
ال�سالم مبديرية املن�سورة واعتقلت موظفة 

ال�ستعالمات وقامت ب�سحبها بالقوة.
واأف��اد �سه��ود عيان اأن العنا�س��ر الأمنية 
ح�س��رت ب�سي��ارة اإ�سعاف و�سي��ارة اأخرى 
كان��ت مقف�س��ة، وقام��وا باعتق��ال املوظفة 
واطالعه��ا يف ال�سي��ارة املقف�س��ة اأمام اأعن 

مدير امل�ستو�سف واملوظفن واملر�سى.
واأك��د زم��الء وزميالت املوظف��ة املعتقلة 
اأن زميلته��م التي تعمل يف ق�س��م احل�سابات 

لي�س له��ا اأي �سوابق، وهي حتظى باحرام 
وتقدير اجلميع، مو�سحني اأن ما حدث اأمرًا 

غري مقبول مطلقاً.
وت�سبب��ت عملية االعتق��ال بزرع اخلوف 
والهل��ع بني اأو�س��اط املوظف��ني واملوظفات 
واملر�س��ى يف امل�ستو�س��ف، بالتزام��ن م��ع 
حال��ة ا�ستن��كار وا�سع��ة للحادث��ة الغريبة 

على املدينة.
وتع��د هذه احلادث��ة �سابقة خطرية تقدم 
عليها ق��وات الغزو والحت��الل وملي�سياتها 
يف مدينة عدن التي ت�سهد حالة انفالت اأمني 
يف ظ��ل �سلط��ة ق��وى االحتال الت��ي جعلت 
من املحافظ��ة واملحافظات اجلنوبية مرتعاً 
لع�ساب��ات القت��ل والغتيالت الت��ي طالت 
ع��دد كب��ر م��ن املواطن��ن يف املحافظ��ات 

اجلنوبية.

عدن: قوات االحتالل اإلماراتي تعتقل "فتاة" وتقتادها إلى جهة مجهولة
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في اجتماعًا مبنتدى السياسة اإلسرائيلية :

السعودية تدشن السفارة اإلسرائيلية في الرياض
عقد منتدى ال�سيا�سة الإ�سرائيلية يوم الحد املوافق 22 اأكتوبر اجتماعا بعنوان ق�سايا 
االأمن يف ال�سرق االأو�سط مبدينة نيويورك االأمريكية وبناء على جدول اأعمال هذا االجتماع 
مت ا�ستعرا�س ق�سايا خمتلفة تخ�س منطقة ال�سرق االأو�سط مبا فيها برنامج ايران النووي 
والعالق��ات الإ�سرائيلي��ة – العربي��ة واحلرب الأهلي��ة ال�سورية وال�س��راع الفل�سطيني – 
االإ�سرائيل��ي.. وبينم��ا ح�سر هذا االجتم��اع وزير اال�ستخبارات ال�سعودي��ة االأ�سبق تركي 
الفي�سل ك�سيف �سرف يرى املراقبون اأن الفي�سل �سيلتقي على هام�س هذا االجتماع برئي�س 
مو�ساد االأ�سب��ق افرامي هاليفي 
ع�س��وة  فلورن��وي  ومي�سي��ل 
احل��زب الدميقراطي المريكي 
ليت��م مناق�س��ة ال�سب��ل املتاح��ة 
لتح�س��ن العالق��ات ال�سعودية 
– الإ�سرائيلي��ة.. وق��د �س��رح 
ال�سعودية  ال�ستخبارات  وزير 
االأ�سب��ق خال خط��اب األقاه يف 
ه��ذا االجتم��اع: اإنن��ا اقربن��ا 
ال�سف��ارة  افتت��اح  م��ن  كث��را 
االإ�سرائيلية يف الريا�س فرنجو 

اأن يتحقق هذا الأمر طيلة الأ�سهر القادمة.
وب�س��اأن الق�ساي��ا االأمني��ة يف ال�س��رق االأو�سط ق��د اأكد ترك��ي الفي�سل اأن حتق��ق االأمن 
ال�سام��ل يف املنطق��ة �سيكون رهنا مبدى متانة التعاون القائم ب��ني كل من الواليات املتحدة 
وال�سعودي��ة واإ�سرائي��ل. كم��ا اأننا ميكننا م��ن خال التم�س��ك باحلوار جتاوز �س��وء الفهم 
التاريخي املوجود بني الدول العربية واإ�سرائيل فا مربر ال�ستمرار هذا ال�سراع مو�سحا: 
اإننا نعتقد اأن الوليات املتحدة تلعب دورا رئي�سا يف هذا ال�سدد والوليات املتحدة ينبغي 

اأن تبقى ملتزمة بكافة التزاماتها ب�ساأن ق�سية الأمن العربي.

قالت مواقع اإعامية تابعة للكيان االإ�سرائيلي 
الغا�س��ب ، ان عددل من الالعب��ن الإ�سرائيلين 
ف��ازوا ببطولة “غراند �سالم اأب��و ظبي للجودو” 

لعام 2017، املقامة يف العا�سمة الإماراتية.
واأ�س��ار موق��ع امل�س��در االإ�سرائيل��ي ال��ى اأن 
لعب اجل��ودو الإ�سرائيلي تال فليكر فاز بذهبية 
البطول��ة، كما ف��ازت اأي�سا الالعب��ة الإ�سرائيلية 
جيل��ي كوه��ني بامليدالي��ة الربونزي��ة يف بطول��ة 

اجلودو لفئة وزن حتت 52.
ومتك��ن الالع��ب فليك��ر م��ن الو�س��ل للمرتبة 
66 وح�س��ل عل��ى  االأول��ى يف فئ��ة وزن حت��ت 
امليدالي��ة الذهبي��ة للبطول��ة، بع��د 3اأي��ام عل��ى 
انط��الق البطولة، وتناف�س 5 العبني اآخرين على 

البطولة بجوار الالعب الإ�سرائيلي.
كما ف��ازت الاعبة االإ�سرائيلي��ة جيلي كوهني 
بامليدالية الربونزية يف بطولة اجلودو لفئة وزن 

حت��ت 52.. وكان متح��دث با�س��م وزارة الثقافة 
والريا�س��ة “الإ�سرائيلي��ة” ق��ال يف وق��ت �سابق 
اأن  12 الع��ب ج��ودو “اإ�سرائيلي��ا” �سيتوجهون 
اإلى العا�سم��ة الإماراتية اأبو ظبي، للم�ساركة يف 
بطولة ينظمها االحتاد الدويل للعبة يف الفرة بني 

26 و28 من ال�سهر اجلاري.
وتاأت��ي ه��ذه اخلط��وات �سم��ن م�ساع��ي عدد 
م��ن ال��دول اخلليجي��ة للتطبيع مع دول��ة الكيان 
االإ�سرائيل��ي بعد اأن كانت جت��رى حتت الطاولة 
وظهرت موؤخرا الى العلن حيث و�سفها مراقبون 

باأنها ا�ستفزازا مل�ساعر امل�سلمن.
يذك��ر ان اع��الم الع��دو ال�سهي��وين ك�سف قبل 
اأيام عن زيارة �سرية قام بها ويل العهد ال�سعودي 
حممد ب��ن �سلمان برفقة وفد �س��ري الى اإ�سرائيل 
يف غ�س��ون الأ�سهر القليل��ة املن�سرمة لبحث عدد 

من الق�سايا.

بعد 1000 يوم من العدوان ال�سعودي 
عل��ى اليم��ن، ي�س��دل ال�ست��ار ع��ن حج��م 
الع��دوان  لتحال��ف  املتفاقم��ة  اخل�سائ��ر 
ع��ن  والأرق��ام  الإح�سائي��ات  وتك�س��ف 
اخل�سائ��ر التي تكّبدته��ا ال�سعودية جراء 
الع��دوان، بح�سب و�سائل اإع��الم ومراكز 
والت��ي  نف�س��ه  للتحال��ف  تابع��ة  بح��وث 

تناولتها باأرقام خمتلفة.
وبح�س��ب تقري��ر تلفزي��وين بّثت��ه قناة 
»العربية« ال�سعودية، يف 2 اأبريل 2015، 
اأي بع��د 8 اأي��ام فقط على انط��الق عملية 
»عا�سفة احلزم«، فاإن التقديرات اأ�سارت 
اإل��ى اأن اململكة ق��د تنفق نحو 175 مليون 
دوالر �سهري��اً على ال�سربات اجلوية �سد 
مقاتل��ي »احلوثي« يف اليم��ن، با�ستخدام 

100 طائرة.
واأ�س��ارت القناة اآن��ذاك اإلى اأن احلملة 
اجلوي��ة التي ق��د ت�ستمّر اأك��رث من خم�سة 
اأ�سه��ر، رمبا تكّلف الريا�س اأكرث من مليار 

دولر اأمريكي.
ويف اأرقام بعيدة ع��ن تقديرات القناة، 
قالت جملة »فورب���س« الأمريكية، بعد 6 

اأ�سهر من اندلع احلرب، اإن تكلفة الأ�سهر 
ملي��ار دولر،  نح��و 725  بلغ��ت  ال�ست��ة 
اأي اإن التكلف��ة ال�سهري��ة ت�س��ل ل��� 120 
ملي��ار دوالر..جامعة هارف��ارد االأمريكية 
تكلف��ة  اأن  اإل��ى  اأ�س��ارت  جانبه��ا،  م��ن 
احل��رب ت�س��ل اإلى 200 ملي��ون دولر يف 
الي��وم الواح��د، يف ح��ن اأعلن��ت �سحيفة 
اأن تكلفة ت�سغيل  “الريا�س” ال�سعودية، 
الطائ��رات ال�سعودي��ة امل�ساركة باحلرب 
اإل��ى 230 ملي��ون دوالر �سهري��اً،  ت�س��ل 
مت�سّمن��ة ت�سغي��ل الطائ��رات والذخائ��ر 

املُ�ستخدم��ة والحتياطي��ة، وثم��ن كاف��ة 
قطع الغيار وال�سيانة وغريها.

اأم��ا �سحيف��ة »الريا���س« ال�سعودية، 
فق��ّدرت اأي�س��اً تكلف��ة ت�سغي��ل الطائرات 
بنح��و  باحل��رب  امل�سارك��ة  ال�سعودي��ة 
مت�سّمن��ة  �سهري��اً،  دوالر  ملي��ون   230
ت�سغي��ل الطائرات والذخائ��ر املُ�ستخدمة 
واالحتياطي��ة، وثم��ن كاف��ة قط��ع الغيار 

وال�سيانة وغرها.
اإ���س”  اإت���س  “اآي  �سرك��ة  واأعلن��ت 
اأن  االقت�سادي��ة،  والتحلي��ات  لاأبح��اث 

م�سرتي��ات ال�سعودّي��ة م��ن ال�سالح قفزت 
مبع��دل كب��ر، لت�سبح اململك��ة امل�ستورد 
يف  االأر���س  وج��ه  عل��ى  لل�س��اح  االأول 
2015، بقيم��ة 65 ملي��ار دولر، باملقابل، 
تراج��ع احتياط��ي النق��د االأجنب��ي ل��دى 
اململكة ب�سكل غ��ر م�سبوق، فبعد اأن كان 
737 ملي��ار دولر يف 2014، انخف�س اإلى 

487 مليار يف يوليو 2017.
“دويت�سي��ه فيلي��ه”  كم��ا ق��ّدر موق��ع 
الطائ��رات  ت�سغي��ل  تكلف��ة  الأمل��اين، 
ال�سعودي��ة امل�سارك��ة باحل��رب، ويبل��غ 
عدده��ا 100 طائ��رة، مببل��غ 175 مليون 

دوالر �سهرياً.
التقدي��رات،  يف  التباين��ات  وو�س��ط 
ي�سع��ب اإيج��اد مقارب��ة حقيقي��ة للتكلفة 
يف  الريا���س  تكّبدته��ا  الت��ي  الع�سكري��ة 
واق��ع  اأن  غ��ري  اليم��ن،  عل��ى  احل��رب 
احلال��ة  يك�س��ف  ال�سع��ودي  القت�س��اد 
املتاأزم��ة، اذ رفع��ت اململكة قيم��ة اإنفاقها 
الع�سكري يف العام 2015 اإلى 82.2 مليار 
 ،2013 يف  بل��غ  ق��د  كان  اأن  بع��د  دولر، 

59.6 مليار دولر فقط

متابعات صحفية

نقلت �سحيفة »هاآرت�س« العربية اأن م�سروع اإقامة اجل�سر 
ال��ذي �سربط بن »مدينة امل�ستقب��ل« يف ال�سعودية، وم�سر، 
وم��ن هناك اإلى كل الق��ارة الأفريقية، يحتاج اإلى ت�سريح من 
اإ�سرائيل، الأن اتفاق ال�سام االإ�سرائيلي �� امل�سري املوقع عام 
1979 )»كام��ب ديفيد«( مينح اإ�سرائي��ل طريقاً للو�سول اإلى 
البحر الأحمر، ومن �ساأن اجل�سر املقرتح اإغالق هذا الطريق.

»هاآرت�س« ذكرت على ل�سان رئي�س »مركز حاييم هرت�سوغ 
لدرا�س��ات ال�س��رق االأو�س��ط« يف جامعة بن غوري��ون، يورام 
ميط��ال، قول��ه لوكال��ة االأنب��اء »بلوم��ربغ«، اأن »م�سارك��ة 
اإ�سرائيل يف امل�سروع م�ساأل��ة حا�سمة«. واأ�ساف: »من املوؤكد 

اأن اإ�سرائي��ل وال�سعودية ناق�ستا العالقات بينهما واإن�ساء هذا 
اجل�سر... كانت هناك قنوات �سرية ما«. واأو�سحت ال�سحيفة 
اأن دي��وان رئي���س احلكوم��ة بنيام��ن نتنياه��و مل يعّقب على 
امل�سروع، فيما كان ميطال قد قال ل�»هاآرت�س« عام 2016، اإنه 

لي�س لإ�سرائيل م�سلحة يف معار�سة اإن�ساء اجل�سر.
يف ال�سي��اق، ذك��ر �سيم��ون هندر�سون، وهو خب��ري �سيا�سي 
يف �س��وؤون اخللي��ج يف »معه��د وا�سنط��ن لدرا�س��ات ال�س��رق 
االأو�س��ط«، اأن��ه اإذا مل تت�س��اور ال�سعودية م��ع اإ�سرائيل قبل 
اإقامة اجل�سر، فاإن هذا الأمر قد يخلق م�سكالت تعوق تقدمه. 
وق��ال: »ال �سك ل��دي اأن ال�سعودية ت�ساورت م��ع اإ�سرائيل يف 

هذا املو�سوع، مبا�سرة اأو بوا�سطة الوليات املتحدة«.
وي�سّكل بناء اجل�سر جزءًا م��ن م�سروع »مدينة امل�ستقبل« 
الت��ي �ستبنيها ال�سعودية على خط ال�ساطئ ال�سمايل �� الغربي 
للمملكة، اإذ اأعلن ويل العهد حممد بن �سلمان، الثالثاء املا�سي، 
م�س��روع اإقام��ة املدين��ة كج��زء من التع��اون ب��ن ال�سعودية 
وم�س��ر والأردن. و�سي�سم��ل ه��ذا اجل�سر، ال��ذي �سيمتد على 
ط��ول ع�س��رة كيلوم��رتات، �سوارع و�سك��ة حدي��د، اإذ تعتمد 
اإقامت��ه عل��ى تن��ازل القاهرة ع��ن جزيرتي ت��ريان و�سنافري 
للريا���س يف العام املا�سي، مقابل دعم وا�ستثمارات مبليارات 

الدولرات.

ص���ح���ي���ف���ة ه�����ارت�����س : إســـرائـــيـــل تــتــحــكــم فــــي اجلـــســـر املــــصــــري الـــســـعـــودي

صحيفة »نويه تسوريشر تسايتونغ«  السويسرية:
 هــؤالء من يخشاهم ابــن سلمان 
فـــــكـــــيـــــف ســـــيـــــتـــــخـــــّلـــــص مــــنــــهــــم؟
»نوي��ه ت�سوري�س��ر ت�سايتون��غ« ال�سوي�سرية تقريًرا تناولت فيه حم��اوالت ويّل العهد 
ال�سعودي حممد بن �سلمان لتغير املنهج الوهابي يف اململكة اإلى منهج »معتدل«، ح�سب 
تعبريه��ا.. وقالت ال�سحيف��ة اإن هذا التغيري يعد مبنزلة حت��دٍّ حقيقي للعائلة املالكة يف 
ال�سعودي��ة، يف مواجهة الدوائر الوهابية القوي��ة يف اململكة، التي لن تتخلى عن املذهب 

الوهابي دون مقاومة فعلية.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن ال�سعودية ت�سهد و�سعا متوتًرا منذ اأن اأعلن ابن �سلمان عن 
ع��ودة الريا���س مرة اأخرى اإلى املنه��ج االإ�سامي »املعتدل«، م�سرية اإل��ى اأن الوهابية 
تعد اأكرث املذاهب ال�سنية تطرًفا، وال�سّيما اأن الوهابيني يف اململكة يتمتعون بنفوذ قوي.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن حممد بن �سلمان اأ�سبح موؤخًرا احلاكم الفعلي للباد و�ساحب 
نفوذ غري حمدود، وقد جع��ل مهمته الرئي�سة قيادة الباد 

اإلى احلداثة.
 وتابع��ت ال�سحيفة اأنه من امل�ستبع��د اأن يتخلى رجال 
الدي��ن الوهابي��ون ع��ن �سطوته��م يف الب��اد دون مقاومة، 
املجتم��ع  �سل��ب  يف  را�سخ��ة  االأف��كار  ه��ذه  اأن  موؤك��دة 

ال�سعودي، منذ اأن اأ�ّس�سها حممد بن عبد الوهاب.
وبح�سب ال�سحيفة، قام حممد بن عبد الوهاب يف القرن 
الثام��ن ع�سر بالتحالف مع اآل �سعود من اأجل ت�سليط قيود 
عل��ى املل��وك الذين يحكم��ون الباد. ومل ي�ستط��ع اأي ملك 
التخل���س منها منذ ذل��ك الوقت اإل��ى االآن. واإبان تن�سيب 
حممد بن �سعود ولي��ا للعهد، �سعى البيت احلاكم العتماد 
�سيا�سة حقيقية وفعلي��ة والتخل�س من قب�سة الوهابين، 

ولكن هذه املحاولت مل تكّلل بالنجاح.
واأو�سح��ت ال�سحيف��ة اأن ال�سعودي��ة لن تك��ون قادرة 
عل��ى انتهاج مبداأ النفتاح والت�سامح بكّل �سهولة، يف حن تظل الدعوة اإلى اإعادة النظر 
يف الن�سو���س الديني��ة االإ�سامية قائمة.. وقالت ال�سحيفة »يج��ب اأن يدرك اجلميع اأن 
اق��راح اإن�ساء �سلطة جدي��دة تعتمد على اأحاديث النبي حممد )���س( واأقواله واأفعاله 
وعادات��ه، اأ�سب��ح اأك��رث اإحلاًح��ا م��ن ذي قب��ل، وتابعت »رج��ال االإفت��اء يوظفون هذه 
االأحادي��ث م��ن اأجل دعم حججهم. يف املقابل، يب��دو اأن ال�سلطة الدينية اجلديدة بقيادة 
اب��ن �سلمان �ست�سع��ى اإلى حذف الن�سو�س امل�سكوك يف �سحتها، والن�سو�س التي تدعو 
للتط��رف، بالإ�سافة اإل��ى الن�سو�س املتناق�س��ة، بطريقة علمية. نتيج��ة لذلك، �سن�سهد 
جول��ة جدي��دة م��ن ال�سراعات ح��ول تف�سري بع���س الن�سو���س االإ�سامي��ة«.. واأكدت 
ال�سحيف��ة اأن هذه ال�سلطة اجلدي��دة �ستعمل على كبح جماح املتطرفني وتطبيق مبادئ 
الدين املعتدل. ومن املنتظر اأن يرتاأ�س جلنة مراقبة احلديث ع�سو جمل�س كبار العلماء 

حممد بن ح�سن اآل �سيخ.
 واأ�س��ارت ال�سحيفة اإلى اأن الوهابيني ما زالوا يقاومون اإلى االآن، علًما اأنهم يدركون 
جي��ًدا اأن الباد حتتاج اإلى املزيد من احلرية. يف االأثناء، يتوقع الوهابيون ف�سل »روؤية 

2030« التي تدعو للحداثة.
وتابع��ت: »من��ذ اأ�سهر، ما فتئت و�سائ��ل االإعام ال�سعودية تق��دم مفهوما جديًدا عن 
الهوي��ة ال�سعودي��ة، ال يخل��و م��ن الوهابي��ة يف اأ�سله، ويف الوق��ت نف�سه يحم��ل مفاهيم 
علمانية على غرار القومية والراث الثقايف«، واأردفت اأن »التعامل مع امل�سلمني ال�سيعة 
يف �سرق الب��اد، يقت�سي تبنيه طريقة خمتلفة، والناأي عن �سيا�سة اال�ستقطاب والقمع. 
بالإ�ساف��ة اإل��ى ذلك، ل بد اأن ت�سق��ط العديد من الأنظمة التي تع��ادي املراأة، حتى واإن 

كانت تلك االأنظمة تزعم اأن قوانينها تعمل وفقا لل�سريعة االإ�سامية«.

“وول ستريت جورنال”:

 السعودية غارقة في استثمارات فاشلة
ن�س��رت �سحيف��ة “وول �سري��ت جورن��ال” تقري��را لكل م��ن ج�ستني �سي��ك ومورين 
فاريل، يقولن في��ه اإن �سندوق ال�ستثمارات العامة، الذي متلكه احلكومة ال�سعودية، 
يتوقع اأن ي�سبح اأحد اأكرب امل�ستثمرين يف العامل. اال ان هذا ال�سندوق بداأ بداية متعرثة 

حل�ساب قيمته خميبة لاآمال.
ويرى الكاتبان ان حتول اقت�ساد ال�سعودية من اقت�ساد نفطي اإلى اقت�ساد تكنولوجيا 
متقدمة غري جمرب، ويعادل رهانا على اأن مديري االأموال ال�سعوديني ميكنهم احل�سول 

على عائدات تفوق اأف�سل حقول النفط اإنتاجية يف العامل.

الصحافة الدولية:خسائر فادحة تتكبدها السعودية في عدوانها على اليمن )أرقام أوردتها وسائل إعالمه(

اأعلن اإعامي �سعودي يف برنامج تلفزيوين اأنه يوؤيد التطبيع مع اإ�سرائيل يف 
خط��وة يقول مراقب��ون اإنها ب�سوء اأخ�سر من احلكوم��ة ال�سعودية، م�سريين 
اإل��ى اأن االإعاميني ال�سعودي��ني ال ميكنهم الت�سريح ح��ول ق�سايا ح�سا�سة ما 
مل يك��ن لديهم �سوء اأخ�سر من قيادة بلدهم.. ا�ست�سافت قناة روتانا خليجية 
االإعام��ي ال�سعودي اأحم��د العرفج و�ساألته عن راأي��ه يف التطبيع مع اإ�سرائيل 

فاأج��اب “اإ�سرائي��ل مل تع��د كما ال�ساب��ق وال بد م��ن االع��راف بوجودها”.. 
واأ�س��اف قائ��ًا “يف وقت م��ن االأوقات اأنا م��ع التطبيع، واالآن قط��ع العاقات 
م��ع اإ�سرائي��ل غ��ري جم��ٍد، م���س �س��رط حتبن��ي واأحب��ك، امله��ّم التعاي�س”.. 
وت�سه��د العاقات ال�سعودية االإ�سرائيلي��ة تطورًا ملحوظا تعرب عنه احلكومة 

الإ�سرائيلية ب�سكل علني.

قناة روتانا خليجية : إعالمي سعودي : أؤيد التطبيع مع إسرائيل ويجب االعتراف بها

موقع املصدر :  فريق إسرائيلي يفوز بإحدى املسابقات في اإلمارات
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ذكرى وعد بلفور املشؤوں .. وعد من ال ميلك ملن ال يستحق 

عن وعد بلف�ر امل�ش�ؤوم
للكي��ان  الأول��ى  الدعام��ة  بلف��ور  وع��د  يع��ُدّ 
ال�سهي��وين الغا�سب ما ي�سم��ى اإ�سرائيل؛ فما هو 

ذلك الوعد، وما اأ�سبابه، وماذا يت�سمن ؟
 وع��د بلف��ور: ه��و ذلك الوع��د ال��ذي اأ�سدرته 
احلكوم��ة الربيطاني��ة باإن�س��اء الوط��ن القوم��ي 
اليه��ودي يف فل�سطني، وذل��ك يف الثاين من نوفمرب 

عام )1917( م.
 وق��د تواتر اأن الباعث االأعظم الذي حقق حلم 
ال�سهيوني��ة ه��و م��ا رواه )لويد ج��ورج( رئي�س 
الوزارة الربيطانية االأ�سبق يف مذكراته عن الدور 
ال��ذي ق��ام به وايزم��ان يف خدم��ة بريطاني��ا اإبان 
احلرب العظمى، وذل��ك عندما �ساعد بريطانيا يف 
ا�ستخراج مادة االأ�سيتون التي ت�ستخدم يف �سنع 
الذخائ��ر احلربية التي كانت ت�ستخرج من خ�سب 
كافي��ة  بكمي��ات  ا�ستخراجه��ا  وكان  االأ�سج��ار، 
يحت��اج اإلى مقادير هائلة م��ن اخل�سب، ولي�س يف 
اإجنل��را غابات كثرية تفي بهذه احلاجة، فكانت 

ت�ستورد من اأمريكا، والأ�سعار ارتفعت.
 واأخ��ريًا اهت��دى لوي��د- وكان يومئ��ذ رئي�س 
جلنة الذخائر- اإلى اأ�ستاذ بارع يف الكيمياء و�سع 
مواهب��ه حتت ت�س��رف بريطانيا، وه��و الدكتور 
)وايزم��ان( ال��ذي اأ�سب��ح بع��د ذل��ك م�سه��ورًا، 
وكان وايزم��ان مقتنعاً باأن اأمل ال�سهيونية رهني 
بانت�سار احللف��اء؛ فا�ستطاع بعد ب�سعة اأ�سابيع 
اأن ي�ستخرج املادة املطلوبة الأ�سيتون من عنا�سر 
اأخرى غ��ري اخل�سب، مثل احلب��وب والذرة على 
وج��ه اخل�سو�س، وبذلك ح��َلّ لربيطانيا اأعو�س 

م�سكلة عانتها اأثناء احلرب.
 ورف���س الدكتور )وايزم��ان( كل جزاء مقابل 
عمل��ه، ب�سرط اأن ت�سنع بريطاني��ا �سيئاً يف �سبيل 

الوطن القومي اليهودي.
 ومل��ا تول��ى )لوي��د ج��ورج( رئا�سة ال��وزارة 
خاط��ب بلفور باأن بريطانيا تري��د اأن جتتذب اإلى 
�سفه��ا اليهود يف الدول املج��اورة، وكانوا ميالن 
اإلى اأملانيا ل�سخطهم على رو�سيا، وكان لذلك اأثره 

على وعد بلفور.
 وبعبارة اأخرى فاإن بريطانيا رغبت يف مكافاأة 
اإ�سرائيل على عمله��ا، وم�ساعدتها لها يف احلرب، 
ورغب��ت اأي�ساً يف ك�سب اليهود، ف��كان ذلك الوعد 

... عام )1917( م.
 وكان الثم��ن اإعط��اء م��ا ال ميل��ك �سيئ��اً ملن ال 
ي�ستح��ق �سيئ��اً.  وبع��د ذل��ك تتابع��ت الهج��رة 
اليهودي��ة م��ن �ست��ى اأقط��ار الع��امل، وان�سهرت 
يف بوتق��ة اليهودي��ة اأكرث من �سبع��ني جن�سية من 
م�س��ر، واليم��ن، واحلب�س��ة، والع��راق، والهند، 
واأورب��ا، ورو�سي��ا، واأمريكا، وغره��ا.  ويف عام 
)1948( م، ارتف��ع عدد اليهود م��ن خم�سني األف 
مهاج��ر اإل��ى �ستمائة وخم�س��ني األفاً، ث��م تتابعت 

الهجرات من كل اأنحاء العامل.
  وع��د بلف��ور كان مبثاب��ة اخلط��وة االأول��ى 
للغ��رب على طريق اإقامة كيان لليهود على اأر�س 
ال�سهيوني��ة  رغب��ات  م��ع  ا�ستجاب��ة  فل�سط��ني؛ 
العاملية على ح�ساب �سعب متجذر يف هذه الأر�س 

منذ اآالف ال�سنني.
  وج��اء الوع��د على �س��كل ت�سري��ح موجه من 
قبل وزير خارجي��ة بريطانيا اآنذاك، اآرثر جيم�س 
بلف��ور يف حكومة ديفيد لويد ج��ورج يف الثاين من 
ت�سرين الثاين عام 1917، اإل��ى اللورد روت�سيلد، 
اأحد زعم��اء احلركة ال�سهيوني��ة العاملية، وذلك 
بع��د مفاو�س��ات ا�ستم��رت ث��اث �سن��وات دارت 
ب��ني احلكوم��ة الربيطاني��ة م��ن جه��ة، واليه��ود 
الربيطاني��ني واملنظم��ة ال�سهيوني��ة العاملية من 
جه��ة اأخ��رى، وا�ستط��اع م��ن خاله��ا ال�سهاينة 
اإقن��اع بريطاني��ا بقدرته��م عل��ى حتقي��ق اأهداف 

بريطانيا، واحلفاظ على م�ساحلها يف املنطقة.
  وكان��ت احلكومة الربيطانية قد عر�ست ن�س 
ت�سري��ح بلفور على الرئي���س الأمركي ول�سون، 
وواف��ق على حمت��واه قبل ن�س��ره، ووافقت عليه 
فرن�س��ا واإيطالي��ا ر�سمي��ا �سنة 1918، ث��م تبعها 
الرئي���س الأمركي ول�س��ون ر�سمي��ا وعلنيا �سنة 
الياب��ان، ويف 25 ني�س��ان �سن��ة  1919، وكذل��ك 
1920، واف��ق املجل���س الأعل��ى لق��وات احللفاء 
يف موؤمت��ر �سان رميو على اأن يعه��د اإلى بريطانيا 
باالنتداب عل��ى فل�سطني، واأن يو�سع وعد بلفور 
مو�س��ع التنفي��ذ ح�سب م��ا ورد يف امل��ادة الثانية 
م��ن �س��ك النت��داب، ويف 24 مت��وز ع��ام 1922 
واف��ق جمل�س ع�سبة االأمم املتحدة على م�سروع 
االنت��داب ال��ذي دخل حي��ز التنفي��ذ يف 29 اأيلول 
1923، وبذل��ك ميكنن��ا القول اإن وع��د بلفور كان 

وعدا غربيا ولي�س بريطانيا فح�سب.
  يف املقاب��ل اختلفت ردود اأفع��ال العرب جتاه 
الت�سريح بن الده�س��ة، وال�ستنكار، والغ�سب، 
والغ�س��ب  ال�سخ��ط  امت�سا���س حال��ة  وبه��دف 
الت��ي قابل الع��رب بها وعد بلفور، حي��ث اأر�سلت 
بريطاني��ا ر�سال��ة اإلى ال�سريف ح�س��ن، بوا�سطة 
الكولونيل با�ست، توؤكد فيها احلكومة الربيطانية 
اأنه��ا لن ت�سمح بال�ستيط��ان اليهودي يف فل�سطن 

اإال بق��در م��ا يتفق م��ع م�سلحة ال�س��كان العرب، 
من الناحيت��ن القت�سادي��ة وال�سيا�سية، ولكنها 
يف الوق��ت نف�س��ه اأ�س��درت اأوامرها اإل��ى الإدارة 
الع�سكري��ة الربيطانية احلاكم��ة يف فل�سطني، اأن 
تطي��ع اأوامر اللجن��ة اليهودية الت��ي و�سلت اإلى 
فل�سط��ني يف ذلك الوق��ت برئا�سة حايي��م وايزمن 
حتوي��ل  عل��ى  عمل��ت  وكذل��ك  هرت��زل،  خليف��ة 
قواف��ل املهاجري��ن اليه��ود القادم��ني م��ن رو�سيا 
واأوروبا ال�سرقية اإلى فل�سطن، ووفرت احلماية 

وامل�ساعدة الازمتني لهم.
  اأما ال�سعب الفل�سطين��ي فلم ي�ست�سلم للوعود 
والق��رارات الربيطاني��ة والوقائ��ع العملية التي 
ب��داأت تفر���س عل��ى الأر���س م��ن قب��ل احلرك��ة 
ال�سهيوني��ة وع�ساباته��ا امل�سلح��ة، ب��ل خا���س 
ث��ورات متاحق��ة، كان اأوله��ا ثورة ال��رباق عام 

1929، ثم تلتها ثورة 1936.
  من جهتها اتخذت احلركة ال�سهيونية العاملية 
وقادته��ا من هذا الوعد م�ستن��دا قانونيا لتدعم به 
مطالبه��ا املتمثل��ة، يف اإقام��ة الدول��ة اليهودية يف 
فل�سط��ني، وحتقيق حلم اليه��ود باحل�سول على 
تعه��د م��ن اإح��دى ال��دول الك��ربى باإقام��ة وطن 
قومي لهم، يجم��ع �ستاتهم مبا ين�سجم وتوجهات 
احلرك��ة ال�سهيوني��ة، بع��د انتقاله��ا م��ن مرحلة 

التنظ��ر لأفكاره��ا اإل��ى حي��ز التنفي��ذ يف اأعق��اب 
املوؤمت��ر ال�سهي��وين الأول، ال��ذي عق��د يف مدين��ة 
ب��ازل ب�سوي�سرا عام 1897، والذي اأقّر الربنامج 
ال�سهي��وين، واأكد اأن ال�سهيوني��ة تكافح من اأجل 

اإن�ساء وطن لل�سعب اليهودي يف فل�سطن.
  وتب��دو الإ�سارة اإلى وعد بلفور يف ن�س وثيقة 
اال�ستق��ال املعلنة مع قيام دول��ة اإ�سرائيل، دليا 
ف�سيحا عل��ى اأهمية هذا الوع��د بالن�سبة لليهود، 
حيث نقراأ يف هذه الوثيق��ة: 'االنبعاث القومي يف 

بلد اعرف به وعد بلفور...'.
 ومتك��ن اليه��ود م��ن ا�ستغالل تل��ك الق�سا�سة 
ال�س��ادرة ع��ن اآرث��ر بلف��ور املع��روف بقربه من 
احلرك��ة ال�سهيوني��ة، ومن ث��م �س��ك االنتداب، 
وق��رار اجلمعي��ة العام��ة ع��ام 1947، القا�س��ي 
بتق�سيم فل�سطني ليحققوا حلمهم باإقامة اإ�سرائيل 
يف اخلام���س ع�سر من اأيار ع��ام 1948، وليحظى 
هذا الكيان بع�سوية االأمم املتحدة ب�سغط الدول 
الك��ربى، ولت�سبح اإ�سرائي��ل اأول دولة يف تاريخ 
النظ��ام ال�سيا�سي العاملي التي تن�س��اأ على اأر�س 
الغ��ري، وتلقى م�سان��دة دولية جعلته��ا تغطر�س 
يف املنطق��ة، وتتو�سع وتبتلع املزيد من االأرا�سي 
الفل�سطيني��ة والعربي��ة، وتبط�س مب��ن تبقى من 

ال�سعب الفل�سطيني على اأر�سه دون رحمة.
  ت�سري��ح بلف��ور اأعط��ى وطن��ا لليه��ود وه��م 
لي�س��وا �سكان فل�سطن، حي��ث مل يكن يف فل�سطن 
من اليهود عند �س��دور الت�سريح �سوى 
خم�س��ني األف��ا م��ن اأ�س��ل ع��دد اليهود يف 
العامل حينذاك، والذي كان يقدر بحوايل 
�س��كان  ع��دد  كان  ح��ن  يف  مليون��ا،   12
فل�سط��ن من العرب يف ذل��ك الوقت يناهز 
650 األف��ا م��ن املواطن��ن الذي��ن كان��وا، 
ومن��ذ اآالف ال�سن��ني يط��ورون حياتهم يف 
بادي��ة وري��ف ومدن ه��ذه الأر���س، ولكن 
يع��رف  ومل  جتاهله��م  امل�س��وؤوم  الوع��د 
له��م اإال ببع�س احلقوق املدني��ة والدينية، 
متجاها حقوقهم ال�سيا�سي��ة واالقت�سادية 

والإدارية.

ي�س�ادف الث�اين من نوفمرب كل عام ، الذكرى ال�س�نوية ل�س�دور وع�د بلفور امل�س�ئوم، الذي منحت 

مبوجبه بريطانيا احلق لليهود يف اإقامة وطن قومي لهم يف فل�سطني، بناء على املقولة املزيفة 'اأر�س بال �سعب 

ل�س�عب بال اأر�س'.. وعد بلفور - هو ال�س�م ال�س�ائع املطلق على الر�سالة التي اأر�س�لها اآرثر جيم�س بلفور 

بتاريخ 2 نوفمرب 1917 اإلى اللورد ليونيل وولرت دي روت�سيلد ي�سري فيها اإلى تاأييد احلكومة الربيطانية 

لإن�س�اء وطن قومي لليهود يف فل�س�طني.. حني �س�در الوعد كان تعداد اليهود يف فل�سطني ل يزيد عن %5 

من جمموع عدد ال�س�كان. وقد اأر�سلت الر�س�الة قبل اأن يحتل اجلي�س الربيطاين فل�سطني. يطلق املنا�رصون 

للق�سية الفل�سطينية عبارة "وعد من ل ميلك ملن ل ي�ستحق" لو�سفهم الوعد .

وزارة اخلارجية الربيطانية
 2 نوفمرب 1917م

 عزيزي اللورد روت�سيلد
  ي�س��رين ج��دا اأن اأبلغك��م بالنياب��ة ع��ن حكوم��ة �ساحب 
اجلالل��ة الت�سريح الت��ايل، الذي ينطوي عل��ى العطف على 
اأماين اليهود وال�سهيونية، وقد عر�س على الوزارة واأقرته:
  'اإن حكوم��ة �ساح��ب اجلال��ة تنظ��ر بع��ني العط��ف 
اإل��ى تاأ�سي���س وطن قوم��ي لل�سعب اليه��ودي يف فل�سطن، 

و�ستب��ذل غاي��ة جهدها لت�سهيل حتقيق ه��ذه الغاية، على 
اأن يك��ون مفهوم��ا ب�سكل وا�س��ح اأنه لن يوؤت��ى بعمل من 
�ساأن��ه اأن ينتق�س احلقوق املدني��ة والدينية التي تتمتع 
بها الطوائف غري اليهودية املقيمة االآن يف فل�سطني، وال 
احلق��وق اأو الو�س��ع ال�سيا�سي الذي يتمت��ع به اليهود 
يف البل��دان االأخرى'..و�ساأك��ون ممتن��ا اإذا ما اأحطتم 

احتاد الهيئات ال�سهيونية علما بهذا الت�سريح...  
املخل�س اآرثر بلفور 

وثيقة وعد بلفور النسخة األصلية املوجهة للحركة الصهيونية

ب��داأت يف ب��روت، اأم���س، اأعم��ال املوؤمت��ر الدويل 
الث��اين، ال��ذي ينظم��ه احت��اد علم��اء املقاومة حتت 
عن��وان “الوع��د احل��ق.. فل�سط��ن بن وع��د بلفور 

والوعد االإلهي.. معاً نقاوم معاً ننت�سر”.
حمود: فل�سطني �ستبقى وجهتنا وقبلة جهادنا

واأكد رئي�س االحتاد ال�سيخ ماهر حمود يف كلمة له 
اأن  للعلماء دورًا مهماً يف هذه املرحلة للنهو�س باالأمة 
ودفعه��ا نح��و التقّدم ومواجه��ة التحدي��ات، م�سددًا 
عل��ى اأن فل�سطني �ستبقى وجهتنا وقبلة جهادنا، واأن 
النت�سار على العدو الإ�سرائيلي قرار واإرادة ولي�س 
ق�سية عدد اأو عدة، واأ�سار اإلى اأن املقاومة م�ستمرة، 
الأنها ال�سبي��ل ملواجهة املوؤامرات التي حتاك من قبل 
الع��دو الإ�سرائيلي وحلفائه ومن قبل بع�س الأنظمة 
اخلليجي��ة، وعل��ى راأ�سه��ا النظ��ام ال�سع��ودي، �سد 
املنطق��ة و�سعوبها، و�سدد عل��ى اأن املقاومة يف لبنان 
بات��ت رقم��اً �سعب��اً يحميه��ا �سع��ب وجي�س ق��ّرر اأن 
يواجه، وه��ي لي�ست اإرهاب��اً اأو موؤامرة، ولن تتغري 
بت�ساريح اأو موؤام��رات تريد اأن توقع بني اللبنانيني 

اأو اأن ت�سع نفط العرب يف مواجهة املقاومة.
واأك��د ال�سي��خ حم��ود اأن ه��ذا املوؤمت��ر يج��ب اأن 
يكون مبثاب��ة دعوة للم�سلمن اإلى اإع��ادة النظر اإلى 
حتمي��ة زوال “اإ�سرائيل” وق��راءة جتربة املقاومة، 
واأ�س��ار اإلى اأنه كما انت�سرت املقاومة يف غزة ولبنان 
�ستهزم كل املوؤام��رات من اأي مكان تاأتي منه، موؤكدًا 
اأن “وع��د بلف��ور واحد م��ن موؤامرات كث��رة نه�ست 

ج�سدنا و�سّوهت ثقافتنا”.
 الب�طي: مقاومة ال��شاية على الأمة

م��ن جهت��ه �س��دد العام��ة ال�سي��خ حمم��د توفيق 
رم�س��ان البوطي رئي�س احت��اد علماء باد ال�سام، يف 
الكلم��ة التي األقاها نيابة ع��ن وزير الأوقاف الدكتور 
حممد عبد ال�ست��ار ال�سيد، على اأن حمور املقاومة يف 
املنطقة هو حمور رف�س الإمالءات ورف�س الو�ساية 
عل��ى ق��رار االأمة، واأك��رب مثال على ذل��ك ما جرى يف 
�سوري��ة، الت��ي �سمدت واأ�سقط��ت املتاآمري��ن عليها، 
واعت��رب اأن حتقي��ق الن�س��ر ه��و يف نبذ الفرق��ة التي 
يح��اول البع�س فر�سها من خ��ال التكفري والتطرف 

والتحالفات امل�سبوهة.
واأك��د البوطي اأن فل�سطن وم��ا حولها وكل الدول 
العربي��ة اأر�س لأهلها، ولي���س من حق اأحد اأن يعبث 
مبقد�ساته��ا اأو اأن يف��رط برابه��ا، ودع��ا اإل��ى ب��ذل 
اجلهود لتوحي��د �سفوف الأم��ة وا�ستعادة احلقوق 
واملقد�سات، وعلى راأ�سه��ا امل�سجد االأق�سى، م�سددًا 
عل��ى اأن ا�ستع��ادة احلق��وق اإمن��ا تت��م بت�سميم من 

اأ�سحابها ولي�س بعطف اأو ت�سدق من مغت�سبيها.
قا�سم: املقاومة اخليار الوحيد لتحرير وا�ستعادة 
االأر���س.. من جانب��ه اأكد ال�سي��خ نعي��م قا�سم نائب 
الأم��ن العام حلزب اهلل يف كلمت��ه اأن ق�سية فل�سطن 
ه��ي الق�سي��ة املركزي��ة وحتريره��ا ه��و حتري��ر كل 
اإل��ى موا�سل��ة مقاوم��ة االحت��ال  املنطق��ة، داعي��اً 
الإ�سرائيل��ي والو�ساي��ة مهم��ا كلف ذل��ك، واأ�ساف: 
عندم��ا يداف��ع لبن��ان ع��ن اأر�س��ه فه��و يداف��ع ع��ن 
فل�سط��ن، وكذلك عن �سورية والع��راق واليمن، لأن 
العدو واحد هو “اإ�سرائيل” ومعها اأمريكا، واأو�سح 
اأن “اإ�سرائي��ل” متلك خيار بداية اأي حرب ولكنها ال 

متلك نتائج وال �سكل نهايتها، م�سددًا على اأن املقاومة 
هي اخليار الوحيد لتحرير وا�ستعادة االأر�س.

واأك��د قا�س��م اأهمي��ة العم��ل الإيج��اد ح��ل �سيا�سي 
لاأزمة يف �سورية، م�س��ريًا اإلى اأن اأمريكا مربكة االآن 
وتوؤّج��ل احلل ال�سيا�س��ي يف �سورية ل�سع��ف اأوراق 

القوة لديها بعد هزمية الإرهاب التكفري.
ويف ر�سال��ة وّجهه��ا قائ��د الث��ورة االإ�سامي��ة يف 
اإي��ران االإم��ام ال�سي��د عل��ي اخلامنئ��ي اإل��ى رئي���س 
االحتاد مبنا�سب��ة انعقاد املوؤمت��ر، وتاها اأمني عام 
املجّمع العامل��ي للتقريب بني املذاهب ال�سيخ حم�سن 
االآراكي، �سدد عل��ى اأن املقاومة يف فل�سطني �ستحقق 
الن�س��ر عل��ى الع��دو االإ�سرائيل��ي بدع��م م��ن العامل 
االإ�سامي، ودعا كل من ي�ست�سعر ج�سامة امل�سوؤولية 
الت��ي متّثلها ق�سي��ة فل�سطن اإلى موا�سل��ة املقاومة 

بكل اأ�سكالها �سد هذا العدو.
املطران حّنا: حق العودة �سيبقى مقد�ساً

و�س��ارك املط��ران عط��ا اهلل حن��ا رئي���س اأ�ساقف��ة 
�سب�سطية لل��روم الأرثوذك�س يف كلم��ة متلفزة �سمن 

املوؤمتر، اأكد خالها اأن الق�سية الفل�سطينية هي اأعدل 
ق�سي��ة عرفه��ا التاريخ احلديث، موؤك��دًا اأنها �ستبقى 
الق�سي��ة الأول��ى للم�سلمن وامل�سيحي��ن من املحيط 
اإل��ى اخللي��ج وق�سية اأح��رار الع��امل، ول��ن يتخلوا 
عنه��ا “مهما كانت املوؤامرات”، م�س��ددًا على اأن حق 
العودة �سيبقى مقد�ساً ال ي�سقط بالتقادم ولن نتنازل 
عن حبة ت��راب من فل�سطني، واأ�س��اف: تاآمروا على 
�سوري��ة وعلى الع��راق واليم��ن وليبي��ا وغرها من 
االأقط��ار العربية ودّمروها واأر�سل��وا اإرهابهم العابر 
للح��دود لكي يجعلوا العرب ين�سون اأن هنالك ق�سية 
مركزي��ة يج��ب اأن يدافع��وا عنه��ا، واأردف قائًا: اإن 
القد���س تتعّر�س ملوؤامرة غر م�سبوق��ة يف تاريخها، 
عل��ى املقد�س��ات االإ�سامي��ة وامل�سيحية، موؤك��دًا اأن 
ال�سع��ب الفل�سطيني املقاوم حت��ت االحتال الغا�سم 
ل��ن ير�س��خ اأو ي�ست�سل��م ول��ن يتمكن وعد بلف��ور اأو 
اأي وعد اآخر من تغي��ري قناعاتنا ومبادئنا الثابتة يف 
وج��ه الذين يتاآم��رون على االأمة العربي��ة والق�سية 

الفل�سطينية.

مؤمتر االحتاد العاملي لعلماء املقاومة »الوعد احلق«: فلسطني قضيتنا األولى.. والتمسك بخياري الوحدة واملقاومة لتحريرها
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وتتك��ون "�سقط��رى" م��ن اأرخبيل مكون م��ن اأربع 
ج��زر عل��ى املحي��ط الهن��دي قبال��ة �سواح��ل الق��رن 
االإفريق��ي بالق��رب م��ن خلي��ج ع��دن، على بع��د 350 
كيلوم��ًرا جنوب��ي �سبه اجلزي��رة العربي��ة، وي�سمل 
االأرخبي��ل جزي��رة رئي�سة ه��ي �سقط��رى، اإ�سافة اإلى 
ث��اث جزر اأخرى ه��ي: در�سة، �سمح��ة، عبدالكوري، 

ف�سًا عن جزيرتني �سخريتني اأخريني.
اأما اإدارًيا فتتكون من مديريتني هما مديرية حديبو 
وبه��ا العا�سمة مدينة حديب��و ومديرية قلن�سية وعبد 
الكوري وه��ي اأقل اأهمية من الأول��ى، ومتتد �سقطرى 
م��ن راأ�س مومي يف اأق�سى ال�سرق اإلى راأ�س �سوعب يف 
اأق�س��ى الغرب اإلى ال�سمال من خ��ط اال�ستواء، ورغم 
ما تتمتع به اجلزيرة من مقومات واإمكانيات وموارد، 
فاإن اأهله��ا يعي�سون على �سي��د الأ�سماك واحليوانات 
وعل��ى جم��ع منتج��ات نبات��ات مقد�س��ة مث��ل اللب��ان 

وال�سرب ال�سقطرى واملر والبخور.
ظل��ت "�سقط��رى" غائبة ع��ن اأعن الع��رب لفرتات 
طويل��ة رغم موقعه��ا املتمي��ز، فغي��اب الدوافع وراء 
و�سعها حتت جمهر العناية واملاحظة كان ال�سبب يف 
اإخراجها ع��ن دائرة االهتمام العرب��ي، اإلى اأن جاءت 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف 2010 لتلف��ت اأنظار 
اجلمي��ع اإلى االأهمية اال�سراتيجية لتلك املنطقة وهو 
ما فر�س نف�سه بق��وة يف اأعقاب اأحداث الربيع العربي 
الذي �ساهم ب�سكل كبري يف تغيري مامح خارطة ال�سرق 
االأو�سط واأع��اد ت�سكيل حزمة التحالف��ات من جديد.. 
وانطاًق��ا م��ن العقي��دة الع�سكري��ة االأمريكي��ة �سالفة 
الذك��ر اأن من ميلك تلك املنطقة يفر���س �سيطرته على 
البح��ار ال�سبع الك��ربى يف العامل، جتارًي��ا وع�سكرًيا، 
فق��د ا�ستق��ر يف يق��ن �سن��اع الق��رار يف وا�سنط��ن اأن 
جزي��رة "�سقط��رى" تع��د مفتاًح��ا مهًم��ا م��ن مفاتي��ح 
ال�سراع��ات اجلدي��دة يف الق��رن الواح��د والع�سري��ن 
املتعلق��ة مبواجه��ة تهدي��دات االإره��اب والقر�سن��ة 

لل�سالم العاملي، ومن هنا كان التحرك.
     بداأت اأبو ظبي يف ن�سج خيوطها الإحكام ال�سيطرة 
عل��ى اجل��زر الواقع��ة يف املنطق��ة اجلنوبي��ة لليم��ن 
واملطلة على اخلليج العربي مع بداية التدخل العربي 

الع�سكري يف اليمن 2015
يف الث��اين م��ن يناي��ر 2010 عق��د اجل��رال ديفي��د 
برتيو���س قائد القيادة الو�سط��ى الأمريكية يف �سنعاء 

اجتماًع��ا مع الرئي���س اليمني املخلوع عل��ي عبد الل�ه 
�سال��ح يف العا�سمة اليمنية �سنع��اء، ملناق�سة الطلب 
الأمريك��ي اإقامة قاع��دة ع�سكري��ة يف اجلزيرة، ووفقا 
لبع�س امل�سادر وافق الرئي�س اليمني على هذا الطلب 
يف مقابل زيادة امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية لليمن 
اإل��ى اأك��رث من ال�سع��ف، لتبل��غ اأكرث م��ن 150 مليون 
دولر اأمريكي يف 2010 مقابل 70 مليون دولر 2009.
وم��ن هنا كان اتف��اق �سال��ح - باتريو���س، والذي 
ت�سمن بع���س النقاط لعل اأبرزه��ا: ال�سماح للواليات 
املتح��دة با�ستخ��دام طائ��رات دون طي��ار م��ن قاعدة 
�سقط��رى يف حربها �سد القاع��دة، ا�ستخدام �سواريخ 
بح��ر - بحر وكل اأن��واع ال�سواري��خ املحمولة بحًرا، 
واإن�س��اء قاع��دة ع�سكرية كاملة من اأج��ل تقدمي املزيد 
م��ن الدع��م الع�سك��ري واللوجي�ستي يف املع��ارك �سد 
االإرهاب و�سد عمليات القر�سنة البحرية التي حتدث 

بالقرب من ال�سواحل ال�سومالية.
وم��ع ا�ستعال االأزم��ة اليمنية وحماول��ة االإمارات 
الدخ��ول كاعب اأ�سا�س��ي امل�سهد بجان��ب ال�سعودية، 
بداأت اأبو ظبي يف ن�سج خيوطها الإحكام ال�سيطرة على 
اجل��زر الواقع��ة يف املنطق��ة اجلنوبية لليم��ن واملطلة 
عل��ى اخللي��ج العربي، ال �سيم��ا ميناء ع��دن وجزيرة 
�سقط��رى، وه��و ما بداأ يرج��م على اأر���س الواقع مع 
بداي��ة التدخ��ل العرب��ي الع�سكري يف اليم��ن يف مار�س 

.2015
    من اأبرز التحركات الإماراتية يف اجلزيرة لإحكام 
ال�سيطرة عليها �س��راء االأرا�سي، وذلك حتت اإ�سراف 
اإماراتي��ني، االأول ه��و خلف��ان ب��ن مب��ارك املزروع��ي 

والثاين يدعى حممود حممود فتحي علي اخلاجه

مخطط السيطرة اإلماراتية
ازدادت اأهمي��ة وقيمة اأرخبيل جزر �سقطرى يف اأعني 
االإماراتي��ني بع��د التدخ��ل الع�سك��ري يف اليم��ن وهو ما 
يف�س��ر اأ�سب��اب الهتم��ام الإماراتي باملنطق��ة اجلنوبية 
على وج��ه اخل�سو���س، وم�ساعيها الرامي��ة اإلى فر�س 
قب�ستها عليه��ا يف اإطار خمطط ف�سلها ع��ن �سمال اليمن 
ما يوؤهل اأبو ظبي للتحكم يف واحدة من اأكرث بقاع العامل 

اأهمية على امل�ستوى التجاري والع�سكري.
املنطق��ة يف حد ذاته��ا تتمتع بفر���س ا�ستثمارية غري 
م�سبوق��ة يف ظل ت�سنيفها م��ن قبل منطمة االأمم املتحدة 

للرتبي��ة والعلوم والثقافة عل��ى اأنها واحدة من مناطق 
االإرث الطبيع��ي لاإن�س��ان، مما يوؤهله��ا الأن ت�سبح حال 
ا�ستغالها ب�سورة جيدة مزاًرا �سياحًيا عاملًيا ف�سًا عما 
يتوفر بها من تنوع للحياة الربية والزراعية والبحرية 
به��ا، وه��و م��ا جعله��ا قبل��ة للم�ستثمري��ن االإماراتي��ني 
املدعوم��ني من اأف��راد من العائات احلاكم��ة مل�ساندتهم 
م��ن اأج��ل اإقام��ة امل�سروع��ات طويل��ة املدى به��ا، طيلة 

ال�سنوات املا�سية.

النفوذ العسكري
ا�ستطاع��ت الإم��ارات اأن تفر���س نفوذه��ا الع�سكري 
داخ��ل اجلزيرة ب�سورة كب��رية، حيث اإنها ت�سرف على 
الق��وات الع�سكرية يف اجلزيرة الت��ي يفوق عدد اأفرادها 
5 اآالف يف مناط��ق ع�سكري��ة مغلقة، كم��ا اأنها �سرعت يف 
بناء قاعدة جوية لها غرب مطار �سقطرى حتت اإ�سراف 

�سابط اإماراتي يدعى ح�سن العطار.
ع��اوة على ذل��ك فقد جن��دت اأبو ظب��ي بتجنيد نحو 
1000 �س��اب م��ن اجلزي��رة، خ�سعوا لتدريب��ات مكثفة 
يف االإم��ارات لع��دة اأ�سه��ر وج��رى توزيعه��م على نقاط 
ع�سكرية يف االأرخبي��ل، للبدء يف تنفيذ خمطط ال�سيطرة 
واال�ستياء على اجلزيرة ككل، يف الوقت الذي جتاهلت 
في��ه مئ��ات ال�سب��اب ال�سقط��رى الذي��ن تلق��وا تدريبهم 
ع��ن طريق ال�سلط��ات ال�سرعية يف ماأرب حت��ت اإ�سراف 
�سع��ودي بهدف تعزيز قدرات اللواء اأول م�ساة بحري، 

كما اأنها رف�ست التعامل معهم.
هيمنة ع�سكرية اإماراتية �سبه كاملة على اجلزيرة

النفوذ املجتمعي
من اأب��رز التح��ركات الإماراتية يف اجلزي��رة لإحكام 
ال�سيطرة عليها �س��راء الأرا�سي من املواطنن ومتلكها 
ب�سورة ملحوظة، وذلك حتت اإ�سراف اإماراتيني، االأول 
خلفان ب��ن مبارك املزروع��ي، وامللقب ب�"اأب��و مبارك"، 
رئي���س الوف��د الإمارات��ي الزائ��ر اإل��ى �سقط��رى والثاين 
يدع��ى حمم��ود حمم��ود فتحي عل��ي اخلاج��ه، وامللقب 
ب�"اأب��و ط��ارق"، وكالهم��ا و�س��ل اإلى اجلزي��رة بغطاء 

خريي من خال موؤ�س�سة خليفة اخلريية.

ورغ��م جن��اح تل��ك التح��ركات فق��د قوبل��ت ببع�س 
االعرا�س��ات من قبل اأبن��اء �سقطرى مما دفع مواطنني 
اإماراتي��ن اإلى الزواج من فتي��ات �سقطريات يف حماولة 
للدمج املجتمعي داخل اجلزيرة، وهو ما تناقلته بع�س 
و�سائ��ل االإع��ام موؤخ��ًرا ب�س��اأن ارتف��اع ح��االت زواج 
اإماراتي��ن من �سقطريات مم��ا ترتب عليه غالء يف املهور 

داخل االأرخبيل.

النفوذ احمللي
جنح��ت التح��ركات االإماراتي��ة داخ��ل اجلزي��رة يف 
اإح��كام قب�سته��ا على املحلي��ات ب�سورة كب��رة، حتى 
ت�ساءل نف��وذ ال�سلطات املحلية اأم��ام النفوذ الإماراتي 
وهو م��ا يج�سد ف�سل الرئي�س اليمن��ي عبد ربه من�سور، 
وهو رئي�س الدولة، يف حتجيم هذا النفوذ.. وقد انتهجت 
اأب��و ظبي �سيا�س��ات عدة لفر�س هيمنته��ا على املجال�س 
املحلي��ة اأبرزها �سراء ذمم امل�سوؤولني بالهدايا والهبات، 
ب��دًءا بتوزي��ع �سي��ارات واأم��وال مل�سوؤول��ني ومديري��ن 
حكوميني، م��روًرا بتوزيع �سقق و�سي��ارات دفع رباعي 
عل��ى م�ساي��خ وم�سوؤول��ني ووجه��اء، اأبرزه��م املحافظ 
ال�ساب��ق �سعي��د �س��امل بحقيبة، واملحاف��ظ احلايل �سامل 
ال�سقط��ري، ومدي��ر الأم��ن وقائ��د اللواء م�س��اة بحري 
وقائد البحرية، كما اأح�سر بع�سهم اإلى االإمارات وعلى 

راأ�سهم قائد احلراك اجلنوبي يحيى مبارك.
    جن��دت اأبو ظب��ي نحو 1000 �س��اب من اجلزيرة، 
خ�سع��وا لتدريب��ات مكثف��ة يف االإم��ارات لع��دة اأ�سه��ر 

وجرى توزيعهم على نقاط ع�سكرية يف االأرخبيل
�س��راء االإمارات لذمم و�سمائر م�سوؤويل اجلزيرة مما 
يدفعه��م لتنفي��ذ اأوامره��ا، بالتزام��ن مع و�س��ول قوات 
ع�سكري��ة تابعة لها �ساه��م ب�سكل كب��ري يف �سيطرة �سبه 

كاملة على مقاليد الأمور يف تلك املنطقة.
ومن مظاه��ر هذا النفوذ وقوع مين��اء �سقطرى حتت 
ال�سيط��رة واالإدارة االإماراتية، حيث مت ت�سيري رحلتني 
ب��ني �سقط��رى واأبو ظب��ي دون خ�سوعهم��ا الأي تفتي�س 
اأو رقاب��ة من ال�سلطات اليمني��ة، بينما منع االإماراتيون 
طائ��رة عمانية من الهب��وط يف ميناء �سقط��رى بزعم اأن 

اجلزيرة اأ�سبه مبنطقة ع�سكرية.

اخلدم��ات ال�سحي��ة، اأب��رز ا�سراتيجي��ات اأبو ظبي 
لفر�س الهيمنة على اجلزيرة

ويف مار���س 2017 قام��ت الإم��ارات بت�سغي��ل �سركة 
ات�س��االت اإماراتي��ة يف اجلزي��رة كم��ا اأن�س��اأت م�سنًعا 
لاأ�سماك دون تن�سيق م��ع احلكومة ال�سرعية، وي�سرف 
على امل�سروع خلفان املزروعي، رئي�س الوفد االإماراتي 

الزائر اإلى �سقطرى.
كما ك�سف �سب��اط �سابقون يف اأمن مطار �سقطرى باأن 
االإماراتي��ني يقوم��ون بعمليات تهريب ل��رثوة حيوانية 
وبيئي��ة ن��ادرة م��ن اجلزي��رة وباأ�سغ��ال وحفري��ات يف 
مناطق اأثرية بهدف اإقامة ق�سور لهم مطلة على البحر، 
مم��ا اأث��ار حفيظة �س��كان املنطقة لك��ن دون جدوى، مما 
دف��ع اأبو ظب��ي ملغازلته��م من خال ع��دة �سب��ل اأبرزها 
ت�سهيل ح�سولهم على تاأ�سريات دخول رغم ما تتميز به 
االإم��ارات كونها اأك��رث الدول العربية ت�س��دًدا يف اإ�سدار 

تاأ�سريات لليمنيني لدخول اأرا�سيها.
حتى الدين مل يخرج عن عباءة ال�سيطرة الإماراتية 
على اجلزيرة، حيث اأقامت العديد من الدورات الدينية 
والتدريبي��ة خلطباء اجلزيرة ودعاته��ا داخل اأبو ظبي 
كاأحد القوى الناعمة التي ا�ستخدمها اأبناء زايد لتحقيق 
خمططه��م، وكان هاين بن بريك وزير الدولة املقال بقرار 
م��ن الرئي�س هادي، �ساحب الدور البارز يف تن�سيق تلك 

الدورات.
ومت ت�سي��ري رحلت��ني ب��ني �سقط��رى واأب��و ظبي دون 
خ�سوعهما الأي تفتي���س اأو رقابة من ال�سلطات اليمنية، 
بينم��ا من��ع االإماراتي��ون طائ��رة عماني��ة م��ن الهب��وط 
يف مين��اء �سقط��رى بزع��م اأن اجلزي��رة اأ�سب��ه مبنطق��ة 

ع�سكرية.

مثار قلق
مل تكن التح��ركات االإماراتية يف جزيرة �سقطرى هي 
الوحيدة من هذا النوع، اإذ اأنها تاأتي بالتزامن مع بع�س 
اخلط��وات التي خطتها يف هذا املربع، منها اإن�ساء قاعدة 
ع�سكري��ة يف جزي��رة ميون بب��اب املندب واأخ��رى غرًبا 
يف �ساح��ل اأر�س ال�سومال املطلة عل��ى مياه خليج عدن 

وباب املندب.
ه��ذا التزام��ن ل يب��دو م�سادفة كما يعتق��د البع�س، 
كم��ا اأنه ل ميكن تف�سره مبعزل عن املخطط الرامي لأن 
ت�سب��ح منطق��ة خليج ع��دن والبحر العرب��ي كلها حتت 
�سيطرة االإم��ارات بدًءا من �سقطرى يف اجلنوب و�سواًل 
اإلى �سواحل اجلنوب اليمني يف ال�سمال، مروًرا بجزيرة 
مي��ون بباب املن��دب ناحية ال�س��رق، اإلى �ساح��ل القرن 

االإفريقي وال�سومال غرًبا.
وب�س��رف النظ��ر عن �سح��ة الأنباء الت��ي ت�سر اإلى 
توقي��ع اأب��و ظب��ي اتفاقي��ة غ��ري معلن��ة م��ع احلكوم��ة 
اليمني��ة، متن��ح الإم��ارات ال�سيادة عل��ى �سقطرى ل�99 
عاًم��ا، وه��و االأمر ال��ذي نفته م�س��ادر حكومي��ة، اإال اأن 
حتركاته��ا يف املنطق��ة اجلنوبية باتت مث��ار قلق وريبة 
للجمي��ع، حتى حلفائه��ا ال�سعودي��ني، ويب��دو اأن اأبناء 
زاي��د م�ستمرون يف خمططهم نحو ال�سيطرة الكاملة على 
اجلزر اجلنوبية وم�سايقها احليوية من اأجل التحكم يف 

هذه املنطقة اال�سراتيجية لتو�سيع نفوذها االإقليمي.

ت�سع��ى دول��ة االإمارات اإلى حتوي��ل ثاين اأكرب مع�سك��ر ميني، اإذ 
اإّن��ه مقام على م�ساحة 12 كيلومرًا مربعاً، اإلى اأحد اأكرب معتقاتها 
ال�سرّي��ة يف اليمن، ليكون على �ساكلة »معتقل اأبو غريب« يف العراق 
اإبان االحت��ال االأمريكي الربيطاين للعراق.. اذ حتاول االمارات ان 
متكن��ت م��ن ال�سيطرة على ه��ذا املع�سكر ب�سكل كام��ل اإلى معتقالت 
كب��رية، نظ��رًا اإل��ى اأّن املع�سكرات حتت��وي عامة عل��ى بنى حتتية 
»الع�سري��ن«  مع�سك��رات  اأبوظب��ي  حّول��ت  وبعدم��ا  »منا�سب��ة«. 
و»احل��زام الأمن��ي« و»الرئا�س��ة« و»الإن�ساءات«، اإل��ى معتقالت، 
ت�سعى اليوم اإلى اإن�ساء واحد من اأكرب معتقاتها اليمنية، ويقع عند 
ال�ساح��ل الغرب��ي للباد حيث تق��ع مديرية ومدينة املخ��ا التابعتني 
اإل��ى حمافظة تع��ز. و�سيك��ون لها ذلك ع��رب حتوي��ل »مع�سكر خالد 
«، اإل��ى معتقل �سبي��ه مبعتقل اأب��و غريب... يبعد ه��ذا املع�سكر عن 
مدين��ة املخا مب�ساف��ة 40 كيلومرًا ومب�سافة ت��وازي 60 كيلومرًا 
عن مدينة تعز، وميتد بطول كيلومرين فوق �سل�سلة جبلية ويتمّيز 
بتح�سينات��ه الطبيعية املتمثلة باملرتفع��ات واله�ساب احلاكمة من 

جمي��ع االجتاهات، الت��ي ُتعُدّ �سياج��اً منيعاً للدفاع عن��ه وحمايته. 
وه��ذا املع�سك��ر ال��ذي يت�س��ف بتح�سينات��ه الكبرة وال��ذي يحتّل 
املرتب��ة الثانية لناحي��ة احلجم بع��د »قاعدة العن��د« الع�سكرية يف 
حلج، يلّفه �سور حجري كبري، عر�ساً وطواًل، وله �ست بوابات، منها 
بوابتان رئي�سيت��ان )البوابة ال�سرقية والبوابة الغربية(، وبوابتان 
ثانويت��ان )البواب��ة ال�سمالي��ة والبواب��ة اجلنوبي��ة(... اأي�س��اً، هو 
جمه��ز باأنف��اق اأر�سي��ة اأن�سئ��ت يف ال�ستينيات، ويحت��وي على عدد 
م��ن املخابئ واخلن��ادق اخلر�سانية الت��ي اأن�سئت يف خ��ال العقود 
املا�سي��ة. وفيم��ا كان��ت الق��وات املوالية للرئي���س املنتهي��ة وليته 
ه��ادي، ومعها »التحالف« ال�سعودي، تتهم »اأن�سار اهلل« با�ستخدام 
ه��ذه البنية التحتية كمخابئ لل�سواري��خ، فاإّن االإمارات ت�سعى اإلى 

ال�ستفادة منها يف �سياق م�سروعها لتحويل املع�سكر اإلى معتقل.
مم��ا قد ُي�ساعد على اإن�ساء معتقل �سخ��م كهذا يف املخا، واقع اأّن 
ال��دور االإماراتي يف ه��ذه املنطقة يختلف كلياً عن اأدوار اأبو ظبي يف 
ع��دن )جنوب(. فال�سلطة املحلية يف ه��ذه املدينة التي يتجاوز عدد 

�سكانها 100 األف ن�سمة، تعك�س النفوذ الإماراتي الكبر، اإذ مُتار�س 
اأب��و ظبي هن��اك احلكم ب�سكل علن��ي عرب مندوبها املع��روف ب�»اأبو 
حمم��د االإمارات��ي«. وي�ساعد ه��ذا االأخري ع��دد كبري م��ن ال�سباط 
ي��ان ب�»اأبو زرع��ة« وب�»اأبو  االإماراتي��ني، من بينه��م الرجان املكَنّ
عب��د اهلل«، وهم��ا امل�س��وؤوالن املبا�سران عن حتويل مب��اٍن حكومية 
وخدمي��ة، تتمث��ل مبحاكم ونياب��ات وم�سارف وموان��ئ وم�سانع، 
اإل��ى معتق��الت �سرّي��ة مُتار���س فيه��ا خمتل��ف اأ�سن��اف التعذيب.. 
يراف��ق امل�سع��ى االإمارات��ي مع »قي��ام القوات املوالي��ة الأبو ظبي 
مبنع ع��ودة مئات االأ�سر من اأبناء املنطق��ة الذين ي�سكنون بالقرب 
م��ن مع�سكر خالد اإل��ى منازلها الأ�سباب غام�س��ة«، ُي�ساف اإلى ذلك 
اعتقال تلك القوات عددًا من اأبناء قرى الهاملي القريبة من املع�سكر 
والقرى االأخ��رى، فيما توؤكد م�سادر حملي��ة »احتجاز االإماراتيني 
للع�س��رات من اأبن��اء املخا واآخرين من اأبن��اء املحافظات اجلنوبية 
الذي��ن رف�سوا القتال يف جبهة املخا اإث��ر ت�ساعد ما ُو�سف بظاهرة 
القت��ل م��ن اخللف، يف م��ا ُي�سمى م�سن��ع الثلج وم�سن��ع التونة«.. 

اذ ت�سع��ى االإم��ارات ت�سليم املع�سك��ر  للقوات ال�سوداني��ة، متهيدًا 
لتحويل��ه اإل��ى اأبو غري��ب اآخ��ر يف اليم��ن«، يف اإ�سارة اإل��ى املعتقل 
ال�سه��ر يف الع��راق، الذي كان��ت تديره قوات الحت��الل بعد الغزو 
االأمريكي للباد، وقد ا�ستهر اإبان ت�سريب �سور للتعذيب كان جنود 
وموظفو االحتال االأمريكي �� الربيطاين يقومون بها. ويلفت م�سدر 
اإل��ى اأن وف��دًا ع�سكرياً �سودانياً زار املع�سك��ر، قبل نحو ع�سرة اأيام 
)ي��وم ال�سب��ت املا�سي(، يف اإط��ار امل�ساعي االإماراتي��ة الإخائه من 
ق��وات »لواء العمالقة« الذي يقوده ال�سبيحي الأقرب اإلى الريا�س 
م��ن اأبوظب��ي.. عل��ى م��دى االأ�سه��ر اخلم�س��ة املا�سية م��ن �سراع 
ال�ستح��واذ والنف��وذ ب��ن تلك الق��وات، قتل الع�س��رات يف عدد من 
املواق��ع واجلبهات ب�»نريان �سديق��ة«، وتعر�س القيادي ال�سلفي، 
ال�سبيح��ي، ملحاول��ة اغتيال جنا منه��ا باأعجوبة، ُنف��ذت ب�ساروخ 
موّج��ه. وعلى الرغم من تراجع ال�سراع بني الطرفني، فاإنه ال يزال 
م�ستمرًا حتى يتم اإخاء »مع�سكر خالد بن الوليد« ب�سكل كامل بغية 

اإقامة معتقل الإماراتين اجلديد.

م���������������ش���������������روع اإلم����������������������������������������ارات اجل������������������دي������������������د: إنــــــــــــشــــــــــــاء »أبــــــــــــــــــــو غــــــــــــريــــــــــــب« فــــــــــــي الــــــيــــــمــــــن

كيف تهيمن اإلمارات على جزيرة سقطرى في اليمن؟
تتمتع جزيرة �سقطرى مبوقع ا�سرتاتيجي غاية يف الأهمية، كونها نقطة التقاء املحيط الهندي مع 

كل من بحر العرب مع بابا املندب قبالة �ساطئ امُلكال جنوب اليمن )300 كم( و�سواطئ ال�سومال 

)80 كم(، مما ي�سفي عليها اأهمية ا�سرتاتيجية بحرية ل تتوفر لكثري من اجلزر املجاورة لها يف تلك 

املنطقة... وبح�سب العقيدة الع�سكرية الأمريكية، فاإن من ي�سيطر على هذه النقطة على وجه 

اخل�سو�س يحكم قب�سته ب�سورة كبرية على البحار ال�سبع الرئي�سية يف العامل، انطالًقا من املحيط 

الهندي ومن باب املندب وبحر العرب، لذا كانت اجلزيرة حمط اأنظار القوى الدولية منذ ع�رصات 

القرون وحتى الوقت الراهن، ففي 1893 احتلت القوات الربيطانية اأرخبيل �سقطرى ل�سمان جتارتها 

حول العامل، كذلك الربتغاليون يف عام 1507 ل�ستمرار نفوذهم البحري يف املحيط الهندي و�رصق 

اآ�سيا بعد اكت�ساف طريق راأ�س الرجاء ال�سالح عام 1488. 
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قريــن ال�ســوء ابتعد عنــه، ول تقل: ]اأنــا فاهم وعارف لكل �ســيء، وما با�ســتطاعته اأن يخدعنــي، واأنا عارف 

كيف هو واأنا واثق من نف�ســي  وعبارات من هذه. هذا غري �ســحيح..اأنت من حيث املبداأ ل ي�ســح لك اأن جتال�سه 

وت�سادقــه، وتكون علــى عالقة م�ستمرة معه، وتنادمه فت�سمع منه الباطل، وهــو يحاول اأن يخدعك وي�سلك، 

فتحاول اأن ت�سكت عنه!. قد حت�سل هذه ت�سكت عنه وجتامله ثم تقول اأنت يف الأخري اأنك لن تتاأثر

اإلسالم دين 
قول وفعل 

ندين الله به 
اأن اأك��ون طال��ب عل��م، اأن اأك��ون م�سلم��اً، ث��م اأ�سم��ع واأرى 
االأح��داث الكث��رية تدور من ح��ويل �س��د االإ�س��ام وامل�سلمني، 
ث��م ال األتف��ت التفاتة ج��ادة، وال اأهتم، وال اأفك��ر، وال اأ�ست�سعر 
اخلط��ورة، وال اأبحث عن حل، ذلك يعن��ي اأن االأ�سياء بالن�سبة 
لنا جم��رد عناوين فقط، �سواء ما ن�سمي��ه اإ�ساماً ندين به، وما 
ن�سم��ي اأنف�سنا ب��ه كم�سلمن، ت�سبح جم��رد عناوين فقط؛ لأنه 
لي���س باإم��كان اأح��د من��ا اأن يت�س��ور - واإن كانت تل��ك قد تكون 
حالة نف�سية لدينا جميعاً - اأنه عندما ن�سمع حرباً �سد االإ�سام 
وامل�سلم��ني اأن االإ�س��ام �سيء هن��اك، وامل�سلمون ه��م فئات من 

النا�س هناك. 
االإ�س��ام ه��و ه��ذا الدي��ن ال��ذي ندي��ن ب��ه، وامل�سلم��ون هم 
نح��ن، امل�سلم��ون هم نحن، لك��ن يبدو اأن هناك �سع��ورًا: اأ�سمع 
باحل��رب على االإ�س��ام، والهجوم عل��ى االإ�س��ام، واخلطورة 
على امل�سلمني، فاأت�سور اأنهم اأولئك، اأولئك، لي�س بالتحديد من 
اأولئك! واالإ�س��ام �سيء هناك!. لو كنا ن�ست�سعر - حقيقة - اأن 
اخلط��ورة هي موجهة لهذا االإ�س��ام، ولنا نحن كم�سلمني، رمبا 
ت�سل امل�ساعر لدينا حية، لرمبا تركت اأثرًا يف اأن تخلق نوعاً من 

الوعي، واليقظة اأمام ما يحدث.
اأول ت�س��اوؤل: اأن ه��ذا الدين الذي ندين به ه��و دين لي�س فيه 
م��ا يفر���س علينا اأن يبدو لن��ا موقف مما يح��دث، ال اأحد اأعتقد 
ي�ستطيع اأن يجيب: باأن هذا الدين الذي ندين به ال يفر�س علينا 

موقفاً مما يحدث. 
َه��ا اَلِّذيَن اآَمُنوْا  اإن اهلل �سبحان��ه وتعال��ى عندما يقول: }َيا اأَُيّ
ُموْا  �ْسِلُموَن َواْعَت�سِ وُت��َنّ اإِاَلّ َواأَنُتم ُمّ ُق��وْا اهلّلَ َحَقّ ُتَقاِتِه َواَل مَتُ اَتّ
ُقوْا{ اإنه اأمٌر بالتقوى، بااللتزام، واأمر  ِبَحْبِل اهلّلِ َجِميعاً َواَل َتَفَرّ
بالدف��اع ع��ن هذا الدين، والعم��ل على اإعالء كلمت��ه، لي�س فقط 
الت��زام، ول يقبل اللت��زام بالأ�سي��اء التي يف متناولن��ا، اأ�سياء 
جندها �سهلة ونحن منار�سها، واأ�سياء اأخرى قد تر�سخ املفهوم 
لدين��ا اأنه��ا �سعبة و�ساقة، فنح��ن ل اهتمام لنا به��ا، ول تفكر 
لدين��ا ب�ساأنه��ا.. الإ�سالم دين نلت��زم به، دين نعم��ل على اإعالء 

كلمته ون�سره، دين ندافع عنه. 
ث��م ه��ل ميك��ن اأن نق��ول اأي�ساً: ب��اأن االإ�س��ام نف�س��ه قد جاء 
لي��وزع امل�سوؤوليات بني اأبناء ه��ذه ال�ساحة؟ فله خطاب خا�س 
معن��ا، وخطاب خا�س مع اأولئك، ف��وزع الرقعة االإ�سامية اإلى 
قطاعات، ومناطق، لي�س من يف هذه املنطقة م�سوؤول عما يحدث 
يف املنطق��ة االأخ��رى، لي���س اأبناء ه��ذه املنطق��ة م�سوؤولون عما 

يواجه به االإ�سام يف منطقة اأخرى!.
اأي�س��اً ال اأعتق��د اأن��ه يف الق��راآن الك��رمي هناك توزي��ع للعامل 
الإ�سالم��ي، اأو لالأر���س اإل��ى قطاع��ات، وكل قط��اع م�سوؤوليتها 
تخت�س بجهة معينة، اأو مبن يف داخلها.. خطاب القراآن خطاب 

واحد: يا اأيها الذين اآمنوا، يا اأيها النا�س، هكذا يخاطب. 
ث��م اإذا كنا يف واقعنا نعي�س حالة م��ن الامباالة مبا يحدث، 
واإذا م��ا كان هناك تفاعل اأمام ما يح��دث، فلي�س اأكرث من جمرد 
ت��اأمل ال يتح��ول اإلى موق��ف! هل اأن هذه احلال��ة ميكن اأن يكون 
لها اأ�س��ل يف ديننا؟! اأي اأنه بتوجيهاته، بربيته ربانا على هذا 
النح��و، ترك فينا ه��ذا الأثر، فها نحن نعي���س حالة الالمبالة، 

حالة الااإهتمام مبا يحدث.

اإن توجيهات الق��راآن الكرمي، توجيهات 
الر�س��ول )�سل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله(، 
�س��رية اأئم��ة اأه��ل البيت )عليه��م ال�سام( 
كله��ا تخلق روح��اً اأ�سمى، واأرق��ى، واأعا 

من هذه الروحية التي نحملها.
اإذًا فم��ن اأي��ن اأتين��ا؟ م��ن اأي��ن اأتين��ا؟ 
عندم��ا نرى اأنف�سنا، ونح��ن ن�سمي اأنف�سنا 
علم��اء،  اأنف�سن��ا  ون�سم��ي  عل��م،  ط��اب 
ون�سمي اأنف�سنا متعلم��ن، ون�سمي اأنف�سنا 
مر�سدي��ن، فِم��ن اأي��ن اأتين��ا حت��ى اأ�سبح 
واقعن��ا عل��ى ه��ذا النح��و؟! اهلل �سبحانه 
وتعالى يف القراآن الك��رمي، باعتباره كتاب 
حي��اة، كتاب تربية، كتاب عمل، �سهد على 
اأن ه��ذا الكت��اب ي�ستطي��ع اأن يخلق روحاً 
عالي��ة م��ن خ��ال م��ا ن�ساه��ده م��ن نظرة 
اأولئ��ك العظماء، مث��ل الأنبي��اء )�سلوات 
اهلل عليه��م(، كالنب��ي )�سل��وات اهلل علي��ه 
وعلى اآل��ه( وكاالإمام علي )عليه ال�سام(، 
وكاحل�س��ن، وكاحل�س��ني، واأمثاله��م م��ن 

العظماء.
وه��و ه��ذا الق��راآن ال��ذي ب��ني اأيدين��ا، 
ه��و هذا القراآن ال��ذي بني اأيدين��ا.. هل اأن 
الر�سول )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( كان 

لدي��ه كتاب اآخ��ر؟ اأو اأن االإمام علياً )عليه 
ال�سام( كان لديه كتاب اآخر؟ اأنه كان لدى 
ذل��ك اجليل من الأ�سخا���س الذين انطلقوا 
فغ��روا جمرى احلياة، وجمرى التاريخ، 
واأ�سبحن��ا نعي���س نعمة ما بذل��وه، واآثار 
م��ا بذلوه من جه��ود عظيم��ة يف �سبيل هذا 
الدي��ن، هم عظماء، وكانوا ي��رون اأنف�سهم 
يف نف���س الوقت اأن كل م��ا هم عليه اإمنا هو 
من خ��ال االإهت��داء بالقراآن الك��رمي، واأن 
تلك الروح العالية التي يحملونها اإمنا هي 

جت�سيد لروح القراآن الكرمي.
الق��راآن الكرمي ب��ني اأيدينا، مل��اذا غابت 
تلك الروحية ب�سكل ملمو�س؟ غياب ب�سكل 
ملمو�س؟ كل ه��ذه ت�ساوؤلت تفر�س نف�سها 
علينا، باعتبارنا - كما كررت - طاب علم، 
وباعتبارن��ا نحمل األق��اب: اأ�ستاذ، وعامل، 
ونحوها من الألق��اب.. كلها تفر�س نف�سها 
علين��ا، هل هناك م�سوؤولية علينا، اأم اأنه ل 
م�سوؤولية علينا اأب��دًا؟ هل نحن معذورون 
اإذا ما قدمنا على اهلل �سبحانه وتعالى ومل 
يك��ن لنا اأي عمل يف ه��ذه احلياة؟ يف جمال 
ن�س��ر هذا الدين، يف جم��ال الدفاع عنه، يف 
جمال تنفيذ تلك التوجيهات التي نقراأها يف 

القراآن الكرمي، هل هناك مربر؟.
واإذا كن��ا نتف��ق مع اأنف�سن��ا - بناء على 
قواع��د معين��ة م��ن هن��ا، اأو هن��اك - فهل 
فع��ًا ميك��ن اأن يكون ذل��ك مربرًا لن��ا اأمام 
اهلل �سبحان��ه وتعال��ى؟ ونح��ن نقط��ع باأن 
م��ا جن��ده م��ربرًا لن��ا ه��و اأي�س��اً م��ربرًا 
لاأجي��ال من قبلنا وم��ن بعدن��ا، اأي اأن ما 
تعتربه اأنت م��ربرًا لك انطاقاً على قواعد 
معين��ة، اإذًا اأن��ت حتك��م باأن��ه يع��د مربرًا 
لل�سابق��ن ولالحقن، لكن مل��اذا ال�سابقون 
كان��وا يختلف��ون عنا؟ ث��م اإذا افر�سنا اأن 
الالحق��ن �سيكون��ون على ه��ذه الطريقة، 
فمت��ى  النح��و،  ه��ذا  عل��ى  تاأت��ي  اأجي��ال 
�سيفرت���س اأن يك��ون هناك اإ�س��الح؟ متى 
يفرت���س اأن يكون هناك عم��ل لإعالء كلمة 
اهلل؟! متى يفر���س اأن يكون هناك عمل يف 
الدفاع عن االإ�سام وامل�سلمني، يف مواجهة 
اأع��داء اهلل؟ متى ميكن اأن يكون هناك عمل 
يف مواجه��ة ه��ذه االأحداث الت��ي اأمامنا؟! 
�سواء يف واقعنا نحن، اأو امتدت، وبالطبع 
الف�س��اد ل ينتهي، الف�س��اد يبقى، والباطل 

يبقى اإذا مل ياأت من يوقفه.
اأن ه��ذه احلال��ة متت��د  فل��و افرت�سن��ا 

اإل��ى اأجيال، �س��واء ممن نعِلّمه��م، اأو ممن 
ياأت��ون م��ن بعدن��ا، اأي اأن ه��ذه الو�سعية 
الت��ي نح��ن عليها اإن كانت م��ربرًا اأمام اهلل 
�سبحان��ه وتعال��ى فيم��ا اإذا قدمن��ا علي��ه 
اأي�ساً نفر�سها م��ربرًا لاأجيال من بعدنا، 
وبالت��ايل ن�رى اأن ذل��ك يحول دون حتقي�ق 
ال�ستج�اب��ة هلل �سبحان��ه وتعال��ى عندم��ا 
َه��ا اَلِّذيَن  ُيّ يق��ول لعب��اده املوؤمنن:  }َي��ا اأَ
ِ{ األ�سنا نقراأ هذه  ��اَر اهلَلّ اآََمُنوا ُكونوا اأَن�سَ
االآي��ة؟ وقراأه��ا اآباوؤن��ا م��ن قبلن��ا، ونعِلّم 
اأبناءن��ا، ونعِلّم طابنا ه��ذه االآية، واآيات 
ٌة َيْدُعوَن  نُك��ْم اأَُمّ اأخرى كقول��ه: }َوْلَتُكن ِمّ
ُم��ُروَن ِبامْلَْع��ُروِف َوَيْنَهْوَن  رْيِ َوَياأْ اإَِل��ى اخْلَ
َعِن امْلُنَكِر َواأُْوَل�ِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{ وكقوله 
ِ َحَقّ ِجَهاِدِه ُهَو  تعالى: }َوَجاِه��ُدوا يِف اهلَلّ
ي��ِن ِمْن  اْجَتَباُك��ْم َوَم��ا َجَع��َل َعَلْيُك��ْم يِف الِدّ
َحَرٍج{ومثل قوله تعال��ى: }َقاِتُلوْا اَلِّذيَن 
َواَل  االآِخ��ِر  ِباْلَي��ْوِم  َواَل  ِب��اهلّلِ  ُيوؤِْمُن��وَن  اَل 
َم اهلّلُ َوَر�ُسوُلُه َوَل َيِديُنوَن  ُم��وَن َما َحَرّ ُيَحِرّ
ِقّ ِم��َن اَلِّذيَن اأُوُت��وْا اْلِكَتاَب َحَتّى  ِدي��َن احْلَ
اِغُروَن{ ْزَي��َة َعن َي��ٍد َوُه��ْم �سَ ُيْعُط��وْا اجْلِ
متى ميك��ن اأن تتحقق ا�ستجاب��ة ملثل هذه 

االآيات؟. 

الــــــــلــــــــه  أمـــــــــــــــــــــــــــاں  لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع  عـــــــــــــــــــــذر  ال 

نــــــتــــــائــــــج الــــــتــــــفــــــريــــــط فــــــــي حتــــــمــــــل املـــــســـــؤولـــــيـــــة 
ال نتوق��ع م��ا دمنا نعي�س حالة كهذه، مت��ر االأحداث من 
حولن��ا، ونح��ن ال نقروؤها ب�س��كل جيد، ونحن ن��رى كل ما 
حولن��ا اإذا م��ا نظرنا باأنه مطلوب اأن يك��ون هناك عمل فاإن 
العمل يف مواجهته يكون عندنا �سمن قائمة امل�ستحيات!. 
ن��رى اأن اهلل �سبحان��ه وتعالى عندما ياأمرن��ا باأن نكون من 
اأن�س��ار دينه، وم��ن املجاهدين يف �سبيل��ه، وممن يعملون 
عل��ى الدعوة اإلى اخل��ري، على تاأهيل اأنف�سه��م كاأمة تدعو 
اإلى اخلري، وتاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، هي اأ�سياء 
نوؤم��ن به��ا لكنها تب��دو اأمامن��ا �سمن قائم��ة امل�ستحيالت، 

األي�س كذلك؟.
اأنا واحد منكم، واأرى ما ترون، اأن ال�ساحة التي نعي�س 
فيه��ا - �ساحتن��ا جميع��اً، علم��اء ومتعلمني - ه��ي �ساحة 
ت�سيط��ر عليها هذه امل�ساعر: اأننا نعي���س و�سعية نرى اأن 
كل �س��يء م�ستحيل، ن��رى اأنه لي�س با�ستطاعتن��ا اأن نعمل 
�سيئا يف الدفاع ع��ن االإ�سام، وامل�سلمني، ومع ذلك ندعي، 

اأو نطلق على اأنف�سنا األقاباً كبرية!.
نحن نقول: اأننا زيدية، واأن الزيدية هم الطائفة املحقة، 
واأن الزيدي��ة ه��م �سف��وة الطوائ��ف، واأنهم اأه��ل العقائد 
ال�سحيح��ة.. ومن فينا من اأهل البيت نقول: نحن من اأهل 
البي��ت، ونح��ن الذين اأذه��ب اهلل عنهم الرج���س وطهرهم 
تطه��ريًا، ونحن من اأوج��ب حمبتهم على االأمة، ونحن من 
اأوجب التم�سك بهم، ونحن من جعل التم�سك بهم اأماناً من 

ال�سالل، ونحن.. ونحن... الخ.
ه��ل منط��ق الق��راآن الك��رمي ي�سم��ح ل��ك اأن تطل��ق على 
نف�س��ك األقاباً كه��ذه ثم ال ترافق معه��ا م�سوؤوليات؟ هناك 
م�سوؤولي��ة، هن��اك م�سوؤولية كب��رية.. من يتاأم��ل يف واقع 
االأم��ة االآن يج��د اأنن��ا كع��رب، ونح��ن كزيدي��ة، ونح��ن 
باعتبارن��ا من اأهل البي��ت نعي�س حتت اأقدام من قد �سرب 
اهلل عليهم الذلة، وامل�سكنة، وباءوا بغ�سب من اهلل، نعي�س 

اأي�ساً حتت رحمة من قد باءوا بغ�سب من اهلل!.
األي���س هذا ه��و ما هو حا�سل؟. ملاذا؟ ن�س��األ اأنف�سنا اأنه 
اإذا كان اهلل ق��د �سرب على اأولئ��ك الذلة وامل�سكنة، ونحن 
جند اأنف�سنا نعي���س حالة الذلة، وامل�سكنة حتت اأقدامهم، 
ه��ل اأن هذا هو �س��اأن احلياة هك��ذا؟ واأن اأهل احلق - كما 
يقال - عادة يكونون م�ست�سعفن، وم�ساكن، وهذه حالة 
طب��ع اهلل الدنيا عليها، بل هي حال��ة ن�ست�سهد بها على اأننا 
حمق��ون، واأن��ه لول اأنن��ا نعي�س حالة كه��ذه ل�سطربنا يف 

معرفة اأننا على حق!.
ه��ل اأن هذا واقع الدنيا، وواق��ع الدنيا هكذا؟ اأم اأن ذلك 
نتيجة تفريط يف م�سوؤولي��ة، نتيجة اإهمال لواجب، نتيجة 
ابتع��اد عن هدي اهلل فكان عاقبتنا بال�س��كل الذي ي�سهد اأن 
تفريطن��ا اأ�س��واأ، اأو يع��د جرمي��ة اأكرث من جرمي��ة اأولئك 
الذي��ن ق��د �سرب عليهم الذل��ة وامل�سكنة؛ الأن��ه اإذا كان يف 
الواق��ع اأنن��ا اأ�سبحنا حتت اأق��دام اأولئك، يعن��ي: اأننا يف 

واقعن��ا ارتكبن��ا خطاأ كبريًا ج��دًا من حيث اأنن��ا فرطنا يف 
م�سوؤولية كبرية، فرطن��ا يف م�سوؤولية كبرية جدًا، فكانت 
مع�سيتن��ا كبرة، ا�ستحقينا بها - فيما اأعتقد - اأن نعي�س 
حالة من الذلة اأ�سواأ من تلك احلالة التي �سربت على بني 

اإ�سرائيل.
لك��ن ما ه��ي امل�سكلة يف ه��ذا؟ امل�سكلة يف هذا ه��ي: اأننا 
اأ�سبحن��ا نفهم، م��ا اأدري من اأين؟ هل م��ن بع�س القواعد 
يف كت��ب علم ال��كام، اأم من بع���س االأ�سياء الت��ي ن�سمعها 
من كت��ب الرغيب والرهي��ب، اأ�سبحنا نفه��م اأن هذا هو 
ح��ال الدنيا، اأن هذا هو حال الدنيا، فكلما ا�ستدت الوطاأة، 
وكلما عانينا، وكلما اأ�سبحنا نلم�س اأننا يف و�سعية �سيئة، 
نعي���س حالة من اخلزي والذلة والهوان، ال نعرف اأن ذلك 
عقوبة ]�ساأن الدنيا[! األي�س هذا هو ما ن�سمعه من بع�سنا 
بع���س؟ ]ه��ذا ح��ال الدنيا، وه��ذا �س��اأن الدنيا، وه��ذا ... 
اإلخ[!، فمتى ميكن اأن ن�سحوا، فنفهم اأمنا نحن فيه اإمنا 
هو نتيجة لتفريط ح�سل منا كم�سلمن، ح�سل منا كعرب، 

ح�سل منا كزيدية، ح�سل منا كاأهل بيت النبوة؟!.
اأن��ا اأعتقد - حقيقة من خال تاأماتي - اأننا يف و�سعية 
يجب اأن نرجع فيها اإلى اهلل �سبحانه وتعالى فنتوب توبة 
�سادق��ة، نت��وب اإلى اهلل جميعاً، نتوب اإل��ى اهلل جميعاً من 
اأنن��ا فرطن��ا، من اأنن��ا ق�سرن��ا، من اأنن��ا اأهملنا، م��ن اأننا 

اأ�سعنا. 



وا�سالته��ا  وكرامته��ا  عزته��ا  لليم��ن  �سيعي��د 
�سيجع��ل اليم��ن قائ��دة ال تنق��اد متبوع��ة ال تتبع 
زعيم��ة ب��ا زع��م.. ل��ن جت��دوا يف اليم��ن حماف��ه 
بائ�س��ة. او ا�سابع تلعب بل �سواعد تعمل و�سعب 
ينه�س ..لن جتدوا يف اليمن جماعة ت�ستاأثر بكم او 
ع�ساب��ة ت�سحل اموالكم بل ام��ة تامر فتطاع.. لقد 
جاءك��م هذا الرج��ل على ح�سان املحب��ة ..�ساهرًا 
�سيف احلق ..فا تلوم��وه ان طال رقابكم ولوموا 
 ** بالباط��ل..  اأعناقك��م  ا�سراب��ات  اإذا  انف�سك��م 
لق��د جاءكم رج��ل يحمل تاريخ اليم��ن على �سهره 
ينح��در م��ن �سال��ة احل��ق والطموح ج��ده االول 
الر�سول قد خلت من قبلة الر�سل واباءة االقربون 
االأم��ام علي بن ابي طالب ك��رم اهلل وجهه واالمام 
احل�سني علية ال�سام .. **هذا الرجل اإن هدم فهو 

لك��ي يبني ..وي�س��رب لي�سلح وياأخ��ذ ليعطي اإذا 
�سك��ت نطق واإذا نطق �س��دق واإذا حكم عدل واإذا 

اح��ب اخل�س واذا عاه��د اأوفى.. اأح��ذروا ال�سيد 
القائد عبدامللك احلوثي 

اأح��ذروا هذا الرجل فا تقرب��وا منة بالنفاق 
..ول تداهن��وه باملدح ح��ذار ان تتملقوه ...هذه 
لي�ست عملته التي ي�سمح بتداولها �سراء او بيعاً 
فلن ت�سرتوا ر�ساة باملدح. ولن ترهبوه بالذم.. 
ال تبيعوا له الوهم ..وال ت�سروا منه ال�سكوت.. 
م�ساكنك��م  ادخل��وا  الل�سو���س  ايه��ا   ***
ليحطمنك��م املجاه��دون وجلانه��م ال�سعبية ايها 
املنافق��ون ابلع��وا ال�سنتكم ..واغلق��وا افواهكم 
ومل��وا ب�ساعتك��م فه��وا ال ببيع لك��م وال ي�سري 
خ�س��رت  والوهابي��ون  املراب��ون  ايه��ا  منك��م، 
جتارتك��م.. وك�سدت ب�ساعتك��م .. فاخرجوا من 

امل�سهد ا�سفن
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إن ه����ذه ال���ق���وى ال���ظ���امل���ة وع���ل���ى رأس���ه���ا ج�����اُر ال���س���وء ه����ذا ال��ن��ظ��ام 
ال��ظ��ال��م ال��غ��ش��وم وه��ي ت��رت��ك��ُب ه��ذه اجل��رائ��م ب��ح��ِقّ شعبنا ال�َي�َم�ني 
إرادًة أمريكيًة ورغبًة  العظيم وتنفُذ هذا العدواَن إمنا هي تنفُذ 
إسرائيليًة، إسرائيل التي قالت إنها أوُل القلقني مبا يجري في ال�َي�َم�ن

يا عامَل ال�سمت .. َحيٌّ اأنَت ؟ اأم َعَدُم ؟
اأما لديَك �سمرٌي ناِب�ٌس .. وَفُم !؟
َدٌم بِج�سمَك ؟ اأم نفٌط ت�سيُل بِه

وبني جنبيَك قلٌب ذاَك .. اأم وَرُم ؟
ويا زعامات هذا الع�سر .. معذرًة
ُم اأما ِبُكم غري ) ن�سر اهلل ( حُمَرَ

ُم ال�ُسحت تهوي القاع �ساقطًة عوا�سِ
و ) َم�سَقٌط ( َم�سَعٌد .. ت�سمو بِه ال�ِسَيُم

اهللُ ي�سهُد .. والتاأريخ ُمرتِقٌب !
ما اأحوج النا�س للتنديد لو علموا !!

� � �
كاأمنا احلرب من اأيام حم�سرهم
بدا من النا�س فيها كل ما كتموا

�ساَلت وجوُه احلقوقيني .. وانك�َسَفت
اٌت ب�سفِّ ال�سرِّ تنتِظُم ُمنظمَّ

غار .. اأتى ينددون بت�سليَح ال�سِ
دموا ق�سُف ال�سغار .. فال �سجوا ول �سُ

واخلائفات على االآثار اإن مُلِ�ست
ها اليوم .. واالآثاُر تنهِدُم ماهمَّ

متزقت عن ) ُدعاة اخلري ( اأقنعٌة
اإنَّ احلياَد ل�سفاٌح وُمتَّهُم

� � �
العامَلُ الوغُد .. م�سغوٌل بِخ�سيِتِه
و�سعُبنا ل�سحايا االأر�س ينتِقُم

اُد الطغاة .. على و ) جمل�س الأمن ( قوَّ
اإجرامهم يتغذى اأينما هجموا

يوؤيُد احلرب عاماً .. ثم يرف�سها
يوماً .. ليزداَد �ِسعُر ال�سمت .. يتِّهُم

ليدعموا غرينا .. احتاجوا ملقتلنا
قوماً اأحّلوا .. وقوماً غريهم دعموا
يا ) جمل�سا ( راِبحاً من كل جمزرٍة

دُم الطفولة يف �ِسيكاتِه َرَقُم
املُجرُم اهتزَّ ُرعباً من جرميتِه

واأنت تقلُق حيناً ثم تبت�سُم
تُه ف�سيحُة العامَل الكربى وِخ�سَّ

تبدو من ) القاعة الكربى ( وترت�ِسُم
اأنَّى توؤثُر فيهم ؟ وهي واحدٌة

من بني األٍف على اأ�سائها جثموا
دٌة اأطفاُلنا يف بنوك الغرب .. اأر�سِ

و ) جمل�ُس االأمن ( فيها التاِجُر الَنِهُم
ت�ساعفت عائداُت الغرب من دمنا

فالكل من قتلنا يجني ويلتهُم
ال�سمُت اأدهى �سريٍك يف جمازرهم
فكم ل�سعبي باأعناق ال�سكوت َدُم

� � �

لًة اأين ال�سعوب التي كانت ُمنا�سِ
اأين امل�سرات بالأحرار ت�سطرُم

ُكنا اإن ا�ستنجَدت يف الكوكِب امراأٌة
ُم ( ُثرنا .. واأ�سغُرنا يف الثاأر .. ) ُمعت�سِ

واليوم نامت �سعوٌب عن مذابحنا
وخاَن اأ�ساءنا االأعراُب والعجُم

كاأمنا النا�س اأرقاٌم واأجِهزٌة
زيُف الطواغيت يف وجدانها ُنُظُم

نحُن الذين نعي�س الق�سف نحُن هنا
وُهم ميوتون .. ماتت فيهم الِقَيُم
ولن يزيدوا اإبانا من ت�ساُمنهم

ُه موقٌف هلل .. لو فهموا لكنَّ
ال�سمُت عاٌر عليهم .. ال على وطٍن
اأبناوؤُه ب�سوى اجلبار ما اعت�سموا

� � �
طت ُع�سبُة ال�سيطان يف دمنا تورَّ
وما َدَرت اأننا خ�سٌف مبن ظلموا

كانت �سواريخهم باالأم�س اأحِزَمًة
) اإخواُن داع�َس ( يف تفجريها التزموا

وحينما ا�ستلَّ �سعبي وعيُه غ�سباً
َق االإنتحاريني حيث ُهُم ومزَّ

هنالك ا�سطرَّ ِحلُف ال�سرِّ ُمرتبكاً
اأن ُيعلَن احلرَب اإ�سنادًا ملن ُهِزموا

ق�سُف املناِزِل خاٍف يف كوامنهم
ونفذوه جهارًا عندما عِقموا

ُهُم الذين ت�سظوا يف م�ساجدنا
ُهم الذين على اأ�سواقنا هجموا
ٌم، ُخرباٌء، قادٌة، ِدوٌل عوا�سِ
ماٌت، جيو�ٌس، عامٌل، اأَُمُم ُمنظَّ
تهم وا كلَّ ُقوَّ عوا واأعدَّ جتمَّ

ليق�سفوا قاعًة بالنا�س تزدِحُم
ياللوقاحة واخلزي الذي لب�سوا

واأظهروا ُقبحُهم ُعرياً وما احت�سموا
اإنَّ احِلوارات اأخزى من ب�ساعتهم

من اأجل ماذا .. وماذا ُتعقُد الِقَمُم ؟
� � �

الدهُر مي�سي خجواًل من ف�سائحكم
فلتخجلوا يا وجوهاً.. راأ�ُسها َقَدُم
اأُكلُّ من ي�سكُن ال�سحراَء .. ي�سُكنُه
خواوؤها .. فهَو ُم�سفرٌّ وُمنعِدُم ؟
) اخليُل والليُل والبيداُء تلعنُكم

وال�سيُف والرمُح والقرطا�ُس والقلُم (
اأغبى اخلائق من يف حربنا ح�سبوا

اأن يخذل اهلل من يف حبلِه اعت�سموا !!

 إخوان داِعش 
لـــلـــشـــاعـــر / مـــــعـــــاذ  اجلــنــيــد

لنا من عينيك مدد ، ومن عقبان كتفيك يقني 
أن سماءنا لن حتلق فيها الغربان !

ال�سالم عليك �سيدي ال�سهيد 
)اأنت نورنا وال�سوء من كفك يتدفق نهر من الكرم والف�سائل واجلود ... ومن هدي القراآن نتزود كل 
ي��وم علم ومعرفة ودي��ن وقوة ومتكني ، دارك للطيبني قبلة وعلمك للعارفني منارة. واأن�سارك  اأولئك 
الق��وم الذي��ن �سدقوا ما عاه��دوا اهلل عليه باحلكمة والإمي��ان وفل�سفة املعرفة والعرف��ان... �سالم اهلل 

عليكم يف كّل �سحى مدر�سة باالأخاق والعقيدة والقيم واملبادئ 

رجال القول والفعل
سليمان ناجي آغا

جماه��دون باأتلق��ون ال�س��وء اإل��ى “�سدرات 
املنته��ى “ اأ�س��ود اأب��اة يف الوغ��ى ..من��ور يف 
املواجه��ات الت��ي تقت�س��ي الرجول��ة اأن تك��ون 
ج�س��ر عب��ور للمج��د ..”فرتب الع��امل اوراقه 

على وقع خطواتهم الهادرة “
واأنت��م قادتنا بالتاأكيد ل��ن ن�سل الطريق ولن 
ت�سي��ع البو�سلة وموعد الن�س��ر الكبري قريب 

قرب الزناد لأ�سبعك القاب�سة عليه
اأحم��د  ال�سماد..الوزي��ر  �سال��ح  الرئي���س 
حامد...رئي���س الثوري��ة حمم��د عل��ي احلوثي 
حمم��د  اهلل  لأن�س��ار  الر�سم��ي  ...الناط��ق 
البو�سل��ة  �س��ر  :.ميتلك��ون  عبدال�س��الم 
...ب�سموده��م االأ�سط��وري وحتركه��م الثوري 
ودوره��م اال�ستثنائ��ي، ال ابال��غ ل��و قل��ت انهم 
املمنوح��ن مق��درة اإلهيه ....وعقي��دة را�سخة 
واإمي��ان حت��ى ن��ور اليق��ن ، وحكم��ه زلزل��ت 
الع��امل واأذهل��ت الدني��ا مب��ن فيه��ا .. هلل �سر يف 
حتركه��م وثوريته��م و�سموده��م .وهلل �س��ر يف 
عيونهم ي�سرق بال�سوء ويف قلوبهم �سر االإميان 

والعقيدة والنتماء .....
ه��وؤالء الرج��ال  ه��م اأ�سل��ب م��ن الف��والذ، 
الن�سم��ة.  م��ن  واأرق  ال�سي��ف،  م��ن  واأم�س��ى 
ه��وؤلء املجاهدي��ن الب�سطاء اإلى ح��د الذهول، 
واملركبني اإل��ى حد املعجزة! اأ�س��د ما اأعجبني 
فيه��م ه��ذا املزيج م��ن التكوين ال��ذي جمع اإلى 
�سخ�سه املجاهد الذي يق�س م�ساجع العدوان 
واملنافق��ن ، و�سخ�سية املخطط الر�سن الذي 
يغو���س يف كل جزئيات ا�سراتيجيات مواجهة 
الع��دوان ، ليل نه��ار ويف كل املج��االت جتدهم 
مقاوم��ن للع��دوان ويعمل��ون يف �سبي��ل تعزيز 

�سمود ال�سعب ورفد اجلبهات 
�سواري��خ  اليوم��ي  ودوره��م  حتركاته��م 
بال�ستي��ة تق���س م�ساج��ع االأع��داء ..كلماته��م 
تتقّطر �سواء وعبريا يف وعينا، فيما غريهم من 
الزعامات الكرتونية دمى تعلك خبز اأوهامها... 
ه��ا اأن��ا افت���س ع��ن الأبط��ال الذي��ن م��الأوا 
خميلتنا- ي��وم كنا اأطفال- بال��روؤى والأحالم 
ف��ا ارى اإال هي��اكل خ�سبية لها �س��كل الفر�سان 

امل�سنن��ات  بو�ساط��ة  اإل  تتح��رك  ل  ولكنه��ا 
والنواب�س.. فر�سان عانقوا و�سائدهم وناموا.. 
دون  نوافذه��م  تلط��م  الغ��زاة  وري��اح  نام��وا 
ه��وادة، وحوافر التاريخ تنب���س تراب بادهم 
كما مل تنب�سه م��ن قبل..هوؤالء هم القادة الذين 
ل��ك يكون��ا ق��ادة  م�سنوع��ني  من م��ادة احللم 
والتمن��ي، ول موظف��ن عن��د حكومة ي��اأكل من 
خرياته��ا وي�س��رب، ويف نهاية ال�س��اة يدعون 

ل�سلطانها بطول العمر.
يدرك��ون اأن كل كلمة ال تاأخذ يف هذه املرحلة 
�سكل البندقية ت�سقط يف �سلة املهمالت .. واإن اي 
عمل ال يكون دافع��ة مواجهة العدوان هو عمل 
�سيط��اين .. نعم اليمن .”نزفت نهر من الدم “...
ولكنه��ا تنه���س متجددة و�ستنه���س ، كاحلياة 
...والقائ��د  املتج��ددة  ...كال�سم���س  الأبدي��ة 
البح��ار متمكن من القراءات التاريخية وفكفكة 
الألغ��ام واحلرائ��ق والد�سائ���س واملوؤام��رات 

عارف ببواطن
�سر االأحداث ونتائجها وم�ساراتها ؟؟؟

للعالم  .. لقد جاءكم السيد القائد شاهرًا سيف احلق فال تلوموه إن أشرأبت أعناقكم بالباطل 

رجال أحرار  رضعوا مع حليب األم ثقافة نبوية رفيعة وأصحاب هامات 
ال تعرف االنحناء وال اخلنوع إصرارهں احلسيني وعزميتهں من مران


